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APRESENTAÇÃO
Ensino Desenvolvimental. Sistema Galperin-Talízina é o segundo livro da trilogia que 

procura abordar os principais sistemas didáticos desenvolvimentais soviéticos (PUENTES; 
LONGAREZI, 2019; 2020; LONGAREZI, 2020a; 2020b; PUENTES, 2017; PUENTES; 
AQUINO, 2019). A obra compõe parte do projeto editorial do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente (Gepedi), vinculado à série 
Ensino Desenvolvimental da Coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática. O primeiro 
livro da série (Ensino Desenvolvimental. Sistema didático Elkonin-Davidov-Repkin), publi-
cado em 2019, reuniu os textos das palestras e mesas redondas apresentadas, em 2018, 
no IV Colóquio Internacional Ensino Desenvolvimental. Sistema Elkonin-Davidov-Repkin, 
dedicados ao estudo do sistema didático homônimo, realizado na Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia/MG, Brasil.

Este segundo livro da trilogia destina-se à pesquisa e divulgação científica da obra teó-
rica e prática realizada pelo sistema didático desenvolvimental soviético Galperin-Talizina1 
ao longo de, pelo menos, os últimos setenta anos. Os trabalhos aqui reunidos seriam apre-
sentados no V Colóquio Internacional Ensino Desenvolvimental. Sistema Galperin-Talízina, 
que realizar-se-ia em maio de 2020, suspenso, entre outras razões, devido a pandemia 
global do novo Corona Vírus. Mesmo supenso, demos sequência ao projeto que culmina 
na presente obra.

O sistema didático Galperin-Talízina compõe, juntamente com os sistemas Elkonin-
Davidov-Repkin e Zankov, um dos três sistemas desenvolvimentais soviéticos mais difundidos 
(PUENTES; LONGAREZI, 2020; LONGAREZI, 2020a; 2020b; PUENTES, 2017). O intenso 
trabalho experimental realizado por várias equipes de psicólogos, metodólogos, didatas e 
professores, desde os anos de 1950, em laboratórios e escolas experimentais das várias re-
públicas soviéticas (Moscou, Tula, Kharkov, Riga, Kiev etc.), levou à edificação de uma Teoria 
da Aprendizagem Desenvolvimental, a partir da estruturação dos vários sistemas didáticos 
desenvolvimentais. O trabalho experimental ganha envergadura, estendendo-se para além 
das fronteiras que deram início às atividades de investigação e espalharam-se por escolas de 
cidade de diferentes repúblicas soviéticas (Leningrado -hoje São Petersburgo, Kalinin, Riazan, 
Baku, Kazan, Gorki, Omsk, Alma-Ata, Novosibirsk, Abakan, Krasnoiarsk, entre outras).

1 No Brasil, até muito recentemente (PUENTES, 2017; PUENTES; LONGAREZI, 2020), não tinha sido considerado um sistema didáti-
co mesmo quando já o era, desde o final da década de 1970, por autores russos e ucranianos (YAKIMANSKAIA, 1979; GREBENIUK, 
1996; DAVIDOV, 1996; SITAROV, 2002; PODLASI, 2004; VOLOKHOVA; YUKINA, 2004; VORONOV, 2005; VALEEV; ZINNATOVA, 
2013).
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A gênese dos sistemas didáticos desenvolvimentais tem seu marco no trabalho, quase 

que simultâneo, dos psicólogos e educadores vigotskianos L. V. Zankov, P. Ya. Galperin, D. B. 
Elkonin, V. V. Davidov, N. F. Talizina e V. V. Repkin, juntos ou separados, com grupos de 
trabalho próprios, por meio de projetos bastante similares em laboratórios e/ou em escolas 
experimentais e públicas de massa.

Os fundamentos de toda a teoria desenvolvimental e, em desdobramento, dos siste-
mas associados a ela, têm nas teses principais do marxismo e da psicologia histórico-cul-
tural vigotskiana suas principais orientatações. Nesse cenário, convém destacar que, ainda 
quando L. S. Vigotski e S. L. Rubinstein tenham sido os precursores da psicologia históri-
co-cultural e, S. L. Rubinstein e A. N. Leontiev, da Teoria da Atividade, a edificação dessa 
perspectiva psicológica, revolucionária na época, foi resultado do rico trabalho colaborativo, 
realizado por diferentes grupos que, longe de produzirem uma teoria coesa, contribuíram 
para a produção de várias teorias e sistemas que emergem das contradições e dos embates 
teóricos produzidos na antiga União Soviética (cf. LONGAREZI, 2019a, b, c; 2020a, b; 2021; 
LONGAREZI; PUENTES, 2015; LONGAREZI; SILVA, 2018; PUENTES, 2017; PUENTES; 
LONGAREZI 2017a, b, c; 2018a, b; 2020). Nesse contexto, P. Ya. Galperin teve uma im-
portante contribuição.

Todo o esforço intelectual de P. Ya. Galperin leva-o, diferentemente dos que 
o antecederam, à delimitação de um novo objeto de estudo para a psicologia 
(a orientação como função primordial da psique); à proposição de uma abor-
dagem teórica para tal objeto (a formação dos conceitos e das ações mentais 
por etapas) e o desenho de um método para sua apreensão (o experimento 
de formação gradual). O produto desse trabalho o coloca como um impor-
tante colaborador no marco teórico da psicologia e da didática soviéticas, 
com a inclusão de uma perspectiva inédita que o concede certo pioneirismo, 
não apenas por sua proposição teórica, mas também pela determinação da 
“orientação como função fundamental da psique” como objeto da psicologia; 
o que se constituiu num elemento essencial em toda a sua proposição teórica 
e metodológica. (LONGAREZI, 2021, p. 33).

P. Ya. Galperin fez inúmeros trabalhos pedagógicos em Kharkov/Ucrânia e Donetsk/
Ucrânia. Foi membro do reconhecido grupo de Kharkov, na companhia de A. N. Leontiev, A. V. 
Zaporozhets, L. I. Bozhovich, P. I. Zinchenko, V. I. Asnin, entre outros. A partir de 1943, 
ingressa, como professor e pesquisador, na Universidade Estatal de Moscou, trabalhando 
no Departamento de Psicologia do Desenvolvimento. Por seu trabalho adquire notoriedade 
e o status de emérito da Academia de Ciências da RSFSR (República Socialista Federativa 
Soviética da Rússia), e da Cátedra de Psicologia Evolutiva da Faculdade de Psicologia da 
Universidade Estatal de Moscou, em 1984.

Sua contribuição para a edificação da própria Teoria da Atividade é merecedora de 
todo o reconhecimento. Sengudo Valsiner (1988), a perspectiva da atividade se constituiu, 
na década de 1930, um produto da escola de Kharkov, na qual P. Ya. Galperin teve um tra-
balho proeminente, mesmo quando tenha sido desenvolvida de forma sistemática por A. N. 
Leontiev (2021) e S. L. Rubinstein (1957; 1959; 1973). Os experimentos de P. Ya. Galperin, 
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sobre a atividade prática na infância, com foco na unidade das atividades prática externa 
e psíquica interna, influenciaram os estudos da época e levaram à produção de ideias que 
passaram a compor os fundamentos da psicologia soviética.

O objetivo central dos trabalhos experimentais aos quais P. Ya. Galperin, N. F. Talízina 
e seus colaboradores dedicaram-se esteve na investigação das condições necessárias para 
que conceitos científicos e ações mentais se consituam sob a base de ações que vão do 
exterior ao interior, passando por etaps sucessivas designadas como: Base orientadora da 
Aprendizagem (BOA), motivacional, material ou materializada, linguagem verbal externa, 
linguagem verbal interna e mental. O conjunto dessas produções levou ao desenvolvimento 
de uma Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, assim como 
de um método de investigação experimental.

Como projeto que intenciona contribuir para os estudos do sistema Galperin-Talizina, 
assim como das produções daí decorrentes, emerge esta obra que reúnde 10 capítulos, 
de autores russos, mexicanos, cubanos e brasileiros, que trazem em discussão aspectos 
relacionados ao método e à teoria produzida no âmbito da edificação do sistema didática 
Galperin-Talizina; passando por aspectos que vão desde as influências do sistema, suas 
experiências experimentais, a teoria produzida, os princípios e orientações para a formação 
de professoes até os impactos do sistema na resolução de problemas e no desenvolvimento 
do teoria e do método em disciplinas escolares específicas.

O capítulo 1, intitulado “Teoria e Metodologia.  ́Não há nada tão prático quanto uma 
boa teoria`. Como fazer funcionar na prática (o caso da Teoria de P. Ya. Galperin), de au-
toria do pesquisador russo Andrey I. Podolskiy, dedica-se a demonstrar as possibilidades e 
dificuldades da aplicação da teoria psicológica da formação planejada por etapas das ações 
mentais de P. Ya. Galperin, nos diferentes tipos de aprendizagens; analisa as razões tanto 
dos sucessos, quanto dos fracassos obtidos nas aplicações da teoria galperiana; e procura 
encontrar um caminho para a construção de uma teoria aplicada que possibilite superar a 
lacuna existente entre a teoria psicológica (em particular, psicologia do desenvolvimento e 
aprendizagem) e a prática de aprendizagem.

O Capítulo 2, “Experimento de formação gradual: o método de estudo da gênese dos 
processos cognoscitivos de P. Ya. Galperin”, da professora brasileira Andréa Maturano 
Longarezi, traz como enfoque o experimento formativo gradual como método de estudo dos 
processos cognoscitivos produzido por P. Ya. Galperin e demonstra como a produção teórica 
do autor trouxe fortes implicações metodológicas para o estudo da gênese dos processos 
cognitivos na criança, a formação planejada por etapas das ações mentais e dos conceitos. 
Assim, analisa como as contribuições do autor não se limitam à proposição de uma teoria, 
incluem, sobretudo, a produção de um método para a investigação no campo da psicologia: o 
experimento de formação gradual. Com o objetivo de estudar as contribuições do autor para 
o método de investigação psicológica histórico-cultural, o capítulo resulta de pesquisa teórica 
realizada com fontes documentais originais em russo ou traduções de P. Ya. Galperin; de 
psicólogos e didatas que trabalharam com ele; além de críticos e pesquisadores da escola 
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galperiana. A análise permitiu recompor a gênese e o desenvolvimento de seu método de 
formação gradual, pelo movimento histórico de seus experimentos no processo de constitui-
ção da teoria da formação planejada por etapas; o que possibilitou definir o experimento de 
formação gradual, tal como produzido por P. Ya. Galperin, assim como revelar o entremear 
do método de investigação galperiano ao método de educação desenvolvimental que daí 
emerge, apresentando alguns de seus experimentos, bem como as séries e etapas que 
compõem o experimento.

No terceiro capítulo, “A influência de Vygotsky, de Leontiev, a questão da ação e do 
objeto da psicologia na Teoria de Galperin”, do professor cubano erradicado no Brasil Isauro 
Beltrán Núñez e dos pesquisadores brasileiros, Marcus Vinicius de Faria Oliveira e Betania 
Leite Ramalho, é apresentada uma discussão pautada na filosofia dialética sobre a teoria 
de P. Ya. Galperin a partir das contribuições teóricas de L. S. Vigotski e A. N. Leontiev quanto 
ao desenvolvimento de alguns conceitos estruturantes da teoria, em especial, o de orientação, 
bem como ao método nela desenvolvido. Primeiramente, faz-se uma breve contextualização 
da vida de P. Ya. Galperin no sentido de chamar a atenção para aspectos que, sem dúvida, 
tiveram uma influência significativa e ajudam a compreender suas pesquisas realizadas 
durante mais de cinquenta anos. Em segundo lugar, apresenta-se uma discussão baseada 
na negação da negação dialética contra interpretações lineares e não contraditórias das 
influências dos autores mencionados, destacando as reformulações do conceito de ação e 
sua importância na elaboração da teoria galperiana. Em terceiro, discute-se o conceito mais 
relevante e intrigante da teoria, o de orientação, ou Base Orientadora da Ação, que, cons-
tantemente, ainda desperta importantes debates sobre seu conteúdo, em especial, quando é 
considerado objeto de estudo da psicologia como disciplina científica. Por fim, apresenta-se 
um breve esboço do método de pesquisa proposto pela teoria, ressaltando a preocupação 
de P. Ya. Galperin não só com o objeto da Psicologia e com seu corpo teórico-científico, 
mas também com o método, ambos inseparáveis em seu programa de pesquisa.

“La zona de desarrollo próximo: L. S. Vygotski y P. Ya. Galperin”, da pesquisadora cuba-
na radicada no México Gloria Fariñas León, compõe o quarto capítulo que traz os elementos 
centrais que fundamentam o estudo da zona de desenvolvimento próxima. Se levanta a tese 
da necessidade de se observar as condições estudadas por P. Ya. Galperin, para revelar os 
sucessos da zona de desenvolvimento próximo. A obra do autor permite que vários pontos 
sejam analisado, dentre os quais: o estudo das circunstâncias que favorecem a formação 
das ações mentais e dos processos psíquicos, quando são organizados intencionalmente a 
partir dessa perspectiva; ao mesmo tempo a interfuncionalidade dos processos na zona de 
desenvolvimento próximo quando o desenvolvovimento potencial se converte em real; sem 
esquecer o quadro complexo dessa interdependência para o desenvolvimento integral do 
sujeito como personalidade. Discute o assunto a partir de um ponto de vista que vai além 
da compreensão do planejamento como uma sequência progressiva e linear a ser realizada 
de forma imperativa, pois respeita a natureza complexa da atividade de aprendizagem no 
desencadeamento dos processos mentais necessários a esse desenvolvimento.
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O capítulo cinco, intitulado “Sistema Galperin-Talízina: um estudo introdutório da Teoria 

da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos”, do professor e pesquisar 
cubano-brasileiro, Roberto Valdés Puentes, situa-se no marco das pesquisas realizadas pelo 
grupo da Universidade Federal de Rio Grande do Norte, sob a liderança de Isauro Beltrán 
Núñez, as quais toma como referência para o estudo da temática no Brasil. O texto procura, 
justamente, ajudar a esclarecer aspectos teóricos específicos desse sistema didático, ao 
mesmo tempo, sistematizar o processo de concepção, elaboração e aperfeiçoamento da 
teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos de Galperin, levado a cabo 
entre as décadas de 1940 e 1970, a partir da análise de textos ainda pouco conhecidos no 
Brasil, publicados em russo, inglês e espanhol. A metodologia adotada para a análise da 
teoria leva em consideração, em primeiro lugar, o conjunto da obra de Galperin, bem como 
o desenvolvimento da psicologia histórico-cultural e da didática no interior da qual a mesma 
foi produzida; em segundo, alguns dos desdobramentos que essa teoria sofreu ao longo dos 
anos como resultado das contribuições realizadas por colaboradores e seguidores, sobretudo, 
por Nina F. Talízina. O capítulo se estrutura em duas partes: 1) gênese e desenvolvimento 
da teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos; 2) a formação das 
ações mentais e dos conceitos científicos: etapas, condições e tipo de orientação.

O sexto capítulo, “La teoría de la actividad para el aprendizaje desde la concepción de 
Nina F. Talizina”, dos autores Yulia Solovieva (Russia/México) e de Luis Quintanar Rojas 
(México), desenvolve a concepção original e profunda do processo de aprendizagem na pers-
pectiva da Teoria da Atividade, a partir da compreensão de Nina Fiodorovna Talízina. O texto 
traz argumentos que destacam a relação hierárquica que há entre esta concepção e a teoria 
geral da atividade psicológica, como um paradigma científico fundado pela concepção de L. S. 
Vigotski sobre a origem histórico-cultural da psique humana. Decompõe essas contribuições 
em três partes. Inicialmente, apresenta o conceito de atividade de ensino-aprendizagem 
direcionada à sua estrutura e conteúdo. Posteriormente, a unidade entre ação e conceito 
é introduzida com a especificação dos tipos de conceitos e tipos de ações. Por fim, são 
mencionadas as etapas do processo de assimilação do conhecimento dos alunos a partir 
de ações compartilhadas com o adulto. Ressaltam que esse processo ocorre como uma 
das formas de aquisição da experiência histórico-cultural e caracteriza uma das etapas do 
desenvolvimento ontogenético da criança. Discutem a importância dessa concepção para 
as possibilidades de organização da pesquisa educacional. O capítulo faz, ainda, referência 
às investigações que foram realizadas e estão previstas para serem realizadas no México, 
a partir desta concepção com uma contribuição inovadora. Concluem destacando o signi-
ficado psicológico e pedagógico das contribuições de N. F. Talizina para a organização da 
atividade docente e os impactos no desenvolvimento psicológico dos participantes. Ao final, 
os autores apresentam alguns pontos de discussão e passíveis de continuação em estudos 
futuros, interdisciplinares, da psicologia e da pedagogia, levantados diante dos problemas 
que o sistema de ensino enfrenta atualmente.
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O sétimo capítulo, “As regularidades no processo de assimilação: um olhar sobre a 

educação a partir de Galperin e Talizina”, elaborado pelos pesquisadores brasileiros, Caio 
Morais e Camila Borges, aborda as ideias de P. Ya. Galperin e N. F. Talízina sobre os ele-
mentos que fundamentam a assimilação de conteúdos escolares por parte dos estudantes, 
a partir de ações organizadas e dirigidas pelo professor. O texto traz aspectos importantes 
para a compreensão de que a principal questão do ensino está nas condições para se 
garantir a formação de ações e conceitos em todos os estudantes, com as propriedades 
esperadas. Os autores enfatizam que o conhecimento das regularidades do processo de 
assimilação permite responder às perguntas que surgem durante a organização do processo 
de aprendizagem e que o conhecimento se obtém como resultado da ação objetal sobre 
as coisas; onde as próprias ações se convertem em capacidades e, na medida em que se 
automatizam, em hábitos. Nesse sentido, apresentam as ações objetais do estudante como 
o elo dirigente e decisivo da assimilação.

O capítulo 8, “Sistema Galperin-Talizina: princípios e orientações para o professor”, 
dos autores brasileiros Fabiana Fiorezi de Marco, Wellington Lima Cedro, Anemari Luersen 
Roesler Vieira Lopes, analisa a formação de professores pensada no contexto do sistema 
didático Galperin-Talízina. Os autores, em continuidade ao estudo sobre a temática na pers-
pectiva dos sistemas didáticos desenvolvimentais, trazem, neste capítulo, dados de pesquisa 
bibliográfica realizada com o objetivo de apresentar princípios e orientações que o Sistema 
Galperin-Talizina, cujos pressupostos originaram princípios didáticos, indica como importantes 
para serem considerados pelo professor no momento da organização do ensino. As análises 
revelam que, para estimular o processo de assimilação por parte dos estudantes, a atividade 
conjunta entre professor e aluno ocupa lugar importante na formação da motivação para 
o estudo e para assimilar novos conteúdos por meio de princípios didáticos elaborados no 
referido sistema, que se materializam na organização das tarefas de ensino.

O nono capítulo, “Contribuições do sistema didático Galperin, Talízina e Majmutov para 
Resolução de Problemas”, dos autores cubanos radicados no Brasil, Héctor José García 
Mendoza e Oscar Tintorer Delgado, tem por objetivo propor um sistema didático para forma-
ção de habilidades na resolução de problemas nos estudantes, fundamentado na teoria da 
formação por etapas das ações mentais e os conceitos de P. Ya. Galperin, a teoria geral de 
direção da atividade de N. F. Talízina e o ensino problematizador de M. I. Majmutov. O texto 
analisa como o processo de ensino e aprendizagem da resolução de problema, como me-
todologia de ensino, decorre de uma relação dialética entre professor, estudante e situação 
problema para a formação de uma concepção científica do mundo. Segundo os autores, a 
força motriz do processo se manifesta por diversas contradições dialéticas, destacando-se 
entre o conceito conhecido e desconhecido e a atividade externa à interna; mas destacam 
a necessária organização adequada da educação, pelo professor, para que o estudante 
aprenda de forma produtiva, racional e criativa. Segundo a proposição didática apresenta-
da no capítulo, a relação do estudante com a tarefa, com caráter problematizador, precisa 
ser intermediada pela Atividade de Situações Problema Discente, formada pelas ações: 
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formular o problema discente, construir o núcleo conceitual e procedimental, solucionar o 
problema discente e analisar a solução. O sistema didático está constituído pelos objetivos, 
conteúdos, metodologias, recursos didáticos e avaliação, sendo os objetivos de ensino o 
elemento orientador do processo de ensino e aprendizagem. Por fim, apresentam também 
alguns procedimentos metodológicos, mediante um enfoque misto (quantitativo e qualitativo) 
sendo o principal o qualitativo.

O décimo e último capítulo, “Formación de conceptos matemáticos desde la teoría de 
la actividad aplicada a la enseñanza: aportaciones de Galperin y Talizina”, de autoria da pro-
fessora e pesquisadora mexicana, Yolanda Rosas Rivera, discute os resultados dos métodos 
de formação de conceitos matemáticos na Educação Básica, a partir da perspectiva de P. Ya 
Galperin e N. F. Talízina. O capítulo desenvolve a teoría da atividade, com enfoque para 
a relação entre aprendizagem e desenvolvimento; analisa os resultados das investigações 
sobre formação de conceitos matemáticos realizadas por P. Ya Galperin e N. F. Talízina 
e mostra uma opção metodológica para a formação do conceito de número e ações mate-
máticas, com base em pesquisa experimental realizada com alunos do ciclo II do Ensino 
Fundamental, no Colégio Kepler, no México. Como resultado, a autora indica a ação de 
medição como essencial na formação do conceito de número, formada a partir das etapas 
materializada, perceptiva e verbal externa, o que permite a constante reflexão dos alunos 
durante sua execução e um nivel ótimo de assimilação. Em suas conclusões ressalta que o 
professor de matemática necessicita de conhecimento psicológico, pedagógico e matemático 
para obter resultados favoráveis no processo de aprendizagem dos estudnates.

Agradecemos aos autores, tradutores e revisores que se constituem parceiros no pro-
jeto editorial a que temos dedicado especial atenção. Esperamos que os trabalhos aqui 
reunidos possam contribuir para o estudo da Teoria da Aprendizagem Desenvolvimental e, 
particularmente, para aprofundamentos acerca das especificidades que marcam o sistema 
didático Galperin-Talízina, desejando a todos uma ótima leitura.

Andréa Maturano Longarezi
Roberto Váldes Puentes

Organizadores
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INTRODUÇÃO

Se considerarmos professores e professores formadores1 como os que utilizam conheci-
mento psicológico, podemos fazer esta pergunta: De que tipo de psicologia tais profissionais 
necessitam? Certamente, eles não precisam de especulações gerais; pelo contrário, deman-
dam de informações concretas sobre a psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, 
que podem se tornar o centro de sua atividade prática. A recente prática educacional criou um 
verdadeiro desafio para a psicologia: o desafio de fornecer conhecimento que seja sensível 
à heterogeneidade e complexidade do contexto social em que os processos de aprendiza-
gem ocorrem e, ao mesmo tempo, oferecer ao professor descrições psicológicas suficien-
temente concretas e claras tanto sobre os alunos, quanto sobre os processos e conteúdos 
de aprendizagem. Sem responder a tal desafio, os pesquisadores se perguntam por que 
professores e gestores escolares não querem usar suas notáveis e, por vezes, excepcionais 
ideias, teorias e modelos, enquanto eles (junto com o público em geral) perguntam por que 
pesquisadores não são capazes de fornecer-lhes informações práticas e de conhecimento útil, 
expresso de uma forma aceitável e compreensível, que possam ser aplicadas às atividades 
escolares cotidianas. Há mais de trinta anos atrás, Snelbecker (1987) publicou um “menu” 
de justificativas dos professores para não usar as prescrições de especialistas em psicologia 
pedagógica e de professores formadores em sua atividade cotidiana profissional. Ao avaliar 
as possibilidades de “modelos” de formação, vários professores afirmaram que já estavam 
praticando por conta própria o que foi recomendado por cientistas. Outros professores, 
embora reconheçam a natureza inovadora de recomendações científicas, ainda duvidavam 
da possibilidade prática de aplicação das recomendações em suas próprias salas de aula. 
Snelbecker descobriu que afirmações como estas eram as mais comuns entre os professo-
res: “Não preciso de ajuda para ensinar/formar”; “Já estou fazendo o que você aconselhou”; 
“Se eu usar essa teoria, terei que mudar meus métodos de ensino completamente”; “Eu já 
conheço essas teorias.”

Não é fácil fazer com que os profissionais aceitem um sistema de condições para aplicar 
o conhecimento científico. Criar tais condições significaria dar a professores e formadores a 
possibilidade de obter mais explicações e práticas com esse conhecimento do que eles pode-
riam obter com base no senso comum ou sozinhos em suas próprias práticas. Isso significa 
descobrir um procedimento intelectual geral que não só permita aos usuários analisar muitas 
situações instrucionais concretas de acordo com as descobertas da psicologia moderna (em 

1 Neste texto a tradução do termo “professores” refere-se àqueles profissionais que se ocupam do exercício da docência em qualquer 
um dos níveis educacionais e do termo “professores formadores” àqueles que exercem sua atividade em cursos destinados à forma-
ção para docência (Nota dos revisores).
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particular, a psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento), mas também os encorajaria 
a fazer isso por conta própria. Em outras palavras, é necessário oferecer uma espécie de 
“ferramenta intelectual” que os praticantes pudessem utilizar para aumentar sua competência 
no uso de tecnologias pedagógicas2. Este instrumento deve ser multifuncional e universal. 
Deve direcionar a atenção dos usuários para mudanças e para e o desenvolvimento de uma 
atividade construtiva do aprendiz e ter como foco a atenção dos usuários aos componentes 
mentais internos de qualquer atividade de aprendizagem. No nível do procedimento (tecno-
lógico), tal abordagem deve operar suficientemente para não ser simplesmente um conjunto 
de declarações especulativas de “boas intenções”. Assim, a psicologia pedagógica aplicada 
requer uma forma de conhecimento psicológico que seja estrita e simultaneamente mais 
explícita. Em outras palavras, requer descrições não metafóricas das variáveis (estruturais, 
funcionais e de desenvolvimento) que são mais essenciais e que determinam a eficácia e 
eficiência do processo de aprendizagem, bem como uma descrição das interrelações dessas 
variáveis. Além disso, deve ser oferecida uma descrição detalhada e, novamente, não me-
tafórica e nem ambígua das condições psicologicamente fundamentadas que devem estar 
presentes dentro dos contextos educacionais. Essas descrições precisam abranger a situa-
ção escolar de maneira integral e a complexidade dos processos e fenômenos envolvidos.

É importante enfatizar que essas descrições também necessitam ser sensíveis ao pro-
cesso de desenvolvimento. Dois mecanismos diferentes podem estar subjacentes à falta ou 
mesmo à ausência da capacidade de agir em um plano mental: (1) macrogeneticamente, o 
plano mental de um aluno pode ser subdesenvolvido (GALPERIN, 1992; PIAGET, 1970), e, 
portanto, ele/ela pode ser impedido de agir mentalmente dentro de esferas específicas da 
realidade; (2) microgenericamente, as ações mentais que são pré-requisitos para aprender 
um conteúdo específico podem não ter sido formadas (ou podem ter sido formadas de ma-
neira inadequada e com propriedades insuficientes) no decorrer da experiência educacional 
anterior do aluno (GALPERIN, 1969).

DISCUSSÃO

As dimensões desenvolvimentais do conteúdo educacional são igualmente claras. Por 
exemplo, geralmente não é possível assimilar certas áreas de conhecimento antes de uma 
certa idade identificada ou de um ponto de desenvolvimento (PIAGET, 1970). No entanto, 
é possível superar essas barreiras relacionadas à idade quando um professor promove 

2 “Tecnologia pedagógica”, no contexto soviético, pode ser compreendida como “didática” ou “metodologias específicas” (Nota dos 
revisores).
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uma formação especial da atividade mental do estudante com base nas regularidades do 
desenvolvimento funcional (GALPERIN, 1992).

Ao discutir a “sensibilidade de desenvolvimento” das descrições modernas de tecnologia 
pedagógica, é preciso distinguir dois aspectos diferentes. Primeiro, como um componente 
essencial e necessário da base de conhecimento da psicologia pedagógica, a dimensão do 
desenvolvimento deve ser levada em consideração no planejamento para a aprendizagem. 
Fazer isso requer (1) planejar, projetar, organizar os processos de aprendizagem de acordo 
com regularidades de macro e micro desenvolvimento, e (2) determinar as consequências 
de desenvolvimento de curto e longo prazo e até que ponto os processos de aprendiza-
gem influenciam o desenvolvimento cognitivo, pessoal, moral, social e emocional do aluno. 
Segundo, mudanças no desenvolvimento também podem ser vistas como um objetivo dire-
to e imediato dos processos de aprendizagem. Este princípio foi elaborado de uma forma 
geral e filosófica por Vygotsky como: “a aprendizagem é boa apenas quando antecede o 
desenvolvimento” (1978, p. 132).

Minha firme convicção é a de que tal abordagem, na qual os requisitos acima para a 
“ferramenta intelectual geral” são atendidos de forma suficientemente completa, sofisticada 
e operacionalizada, é a da formação planejada por etapas das ações mentais, introduzi-
da por Galperin (1967, 1969, 1989, 1992)3. A abordagem de Galperin é a continuação de 
uma tendência na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem iniciada por Vygotsky 
(1978). No entanto, o enfoque de Galperin apresenta os seguintes elementos novos: (1) 
considera a natureza da vida mental humana, seu surgimento, e posterior desenvolvimento 
no contexto dos processos filogenéticos, antropogenéticos e ontogenéticos; e (2) considera 
o sistema de condições psicológicas que possibilitam o conhecimento e a formação de habili-
dades com os resultados desejados e prescritos. De acordo com a teoria de Galperin, a ação 
mental é uma estrutura funcional que está continuamente sendo formada ao longo da vida de 
um indivíduo. Usando ações mentais, um ser humano planeja, regula e controla suas perfor-
mances por meio de padrões socialmente estabelecidos, regras e avaliações. A ação mental 
pode e deve ser considerada como o resultado complexo de uma transformação multimodal 
de processos inicialmente externos realizados por meio de certas ferramentas. Em outras 
palavras, de um ponto de vista nomotético, ações mentais concretas e imagens são resultado 
da internalização de processos externos (GALPERIN, 1967).

As ações mentais e imagens refletem e são ambas o produto de necessidades huma-
nas, demandas e condições da situação objetiva. Elas podem, portanto, ser caracterizadas 

3 A primeira publicação russa desta abordagem apareceu em 1952, enquanto a primeira descrição mais ou menos compreensível da 
abordagem em inglês apareceu em 1967.
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por um conjunto de propriedades primárias e secundárias. As seguintes propriedades são 
consideradas primárias: (1) a composição do conteúdo objetivo da ação; (2) a extensão 
da diferenciação entre os elementos essenciais e não essenciais da situação problema; 
(3) o grau de internalização da ação e (4) os parâmetros “enérgicos” (velocidade e aplica-
ção). As propriedades secundárias são: (1) razoabilidade; (2) generalização; (3) consciência 
e (4) crítica. As propriedades secundárias são o resultado de combinações das propriedades 
primárias. Tanto as primeiras, quanto as segundas representam qualidades socialmente 
avaliadas e estimadas de atividades humanas e se referem a qualquer tipo de atividade, 
seja individual ou coletiva, material ou mental.

Os valores finais dessas propriedades determinam a ação ou imagem específica que 
é formada. Galperin considerou os valores das propriedades como resultados diretos das 
condições de formação da ação. Ele, portanto, definiu um sistema de condições que asse-
gura e garante a obtenção das propriedades desejadas prescritas da ação e da imagem: o 
“sistema da formação planejada por etapas das ações mentais” (SFPEAM).

Este sistema inclui quatro subsistemas: (1) as condições que garantam motivação 
adequada para o sujeito dominar a ação; (2) as condições que proporcionam a formação da 
base de orientação necessária da ação; (3) as condições que sustentam as transformações 
consecutivas de formas intermediárias da ação (materializada, verbal) e a transformação 
final no plano mental; e (4) as condições de cultivo, ou “refino por meio de prática”, as pro-
priedades desejadas da ação (GALPERIN, 1989). Cada subsistema contém uma descrição 
detalhada das condições psicológicas relacionadas, que incluem as áreas motivacionais e 
operacionais da atividade humana4.

O procedimento do SFPEAM (GALPERIN, 1992) pode ser apresentado em sua forma 
mais geral da seguinte maneira. Na primeira fase, são constituídas as atitudes iniciais do 
sujeito para as metas e objetivos do processo futuro, bem como para as situações concre-
tas de aprendizagem. Essas atitudes podem ser mudadas durante o processo de forma-
ção. No segundo estágio, o esquema de orientação ou o esquema da base orientadora da 
ação é elaborado. Três níveis diferentes psicologicamente, mas interconectados da base 
orientadora podem ser distinguidos ao considerar as atividades mentais de aprendizagem: 
(1) a base orientadora de execução, um esquema de orientação humana sobre como fazer 
algo; (2) a base orientadora de objetivo, um esquema de orientação humana sobre o que 
fazer; (3) a base orientadora de sentido, um esquema de orientação humana em relação ao 
(s) motivo (s) para se fazer algo. Os três níveis da base orientadora estão conectados entre 

4 *Para obter uma descrição detalhada do sistema de Galperin, consulte, por exemplo, Podolskiy, A.I. (2009). Em status científico e 
significado prático de uma teoria psicológica. Psicologia na Rússia: Estado da Arte, 2, 187–209.
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si em uma ordem tanto ascendente quanto descendente: a compreensão humana sobre 
como fazer algo também afeta as representações de sentido e objetivo de nível superior e 
é, por sua vez, afetada pelas possibilidades e execução das bases orientadoras de sentido 
e objetivo (PODOLSKIY, 1997). Guiado pelo esquema, um sujeito constrói, explora, reflete 
sobre e executa a ação que está sendo formada. A extensão da autonomia do sujeito para 
construir tal esquema pode variar de dependência total de um professor à independência 
quase total; a autonomia é uma função do conteúdo e objetivos do processo concreto de 
aprendizagem e das características do aluno. Por exemplo, quanto mais jovens são os alunos, 
mais necessário é apresentar um esquema de orientação de forma guiada (via de regra).

A macroestrutura geral deste esquema é relativamente indiferente às características do 
conteúdo especial de domínio da ação e do nível de especialização do aprendiz. Diferenças 
essenciais podem ser encontradas se compararmos especificações concretas de cada ele-
mento dos esquemas de orientação nas ações de iniciantes e especialistas; de crianças com 
deficiência, crianças comuns e superdotadas; e assim por diante. A macroestrutura também 
é relativamente indiferente aos tipos e variedades de ações que estão sendo formadas; por 
exemplo, ações concretas de domínio específico; ações que pertencem a metaestratégias 
cognitivas; ações que fundamentam os métodos heurísticos. A função geral do esquema é 
fornecer ao aluno uma ferramenta de orientação poderosa, que o habilita a planejar, dirigir 
e controlar a resolução de diferentes tipos de problemas relacionados com o campo envol-
vido. Em geral, tal esquema não é um “algoritmo” para solução (embora, em alguns casos 
e sob condições definidas, existam vários tipos de “prescrição algorítmica”; mas esta é uma 
exceção e não a regra). Este esquema é a ferramenta do aluno para sua orientação tanto no 
conteúdo objetivo da ação, quanto nas operações necessárias para lidar com este conteúdo 
de acordo com objetivos e metas concretas de aprendizagem.

A construção de uma base orientadora é uma tarefa criativa para os participantes no 
processo de aprendizagem interativa. Além disso, este esquema desempenha o papel de 
um sincronizador para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades relacionadas ao 
conteúdo da ação (cf. DIJKSTRA, 1997). O esquema da base orientadora contém informa-
ções necessárias e essenciais, tanto para a análise do conteúdo objetivo da ação pelo aluno, 
quanto para a aplicação deste conteúdo na situação-problema definida. Em outras palavras, 
ele tem uma função próxima à função mais geral de modelos mentais.

Na terceira fase, o aluno começa a resolver diferentes tarefas-problema, que são 
organizadas e apresentadas em uma sequência definida (ver o quarto subsistema acima), 
usando o esquema da base orientadora da ação elaborado no estágio anterior. A forma do 
esquema pode variar de descrições detalhadas do pedido e conteúdo das operações a serem 
executadas até dicas gerais e heurísticas. Quanto à visão externa do esquema, todos os 
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tipos de representações são possíveis: a base orientadora pode ser representada como um 
esquema de seta, um diagrama de fluxo, uma “árvore de solução”, um texto, uma imagem, 
um gráfico, uma fórmula, e podem ser apresentados como um todo, parte por parte ou hie-
rarquicamente. A representação depende das três variáveis mencionadas acima: o conteúdo 
objetivo da ação, as metas de aprendizagem e as características do aluno. A constância da 
macroestrutura geral essencial da ação, por meio da resolução verbal da sequência de tipos 
de problemas especialmente projetados, faz com que não seja mais necessário que o aluno 
use o esquema da base orientadora como um recurso de aprendizagem material (materiali-
zado). Nesse momento, seu conteúdo principal (ver previamente o segundo subsistema) está 
totalmente representado na fala socializada do sujeito (socializado significa compreensível 
para outras pessoas). Este discurso socializado torna-se a base para uma nova ação se for-
mar. Com esta etapa, a ação passa para o quarto estágio de formação - o nível de discurso 
aberto e socializado. Uma vez que a sequência de várias situações-problema foi definida, a 
“fusão” da forma fonética externa da fala toma lugar. O conteúdo principal do quinto estágio 
de formação da ação é a formação do modo verbal interno da ação (nível de fala para si).

No último estágio de formação, o sexto, a ação mental passa pelas mudanças finais, 
que são o resultado da introdução da simultaneidade e automaticidade. A nova ação mental 
inicia sua própria “vida psicológica”. Pode ser incluído tanto em outras estruturas psicológicas, 
enriquecendo-as ou ser subordinada em outras estruturas psicológicas para se enriquecer 
e se desenvolver.

Assim, como resultado de uma formação por etapas, uma ação externamente mediada 
e sucessiva parece ser transformada em um “ato mental puro”: após estimar a situação-
-problema o aluno toma imediatamente uma decisão. Os resultados da formação planejada 
por etapas correspondem intimamente aos objetivos mais desejáveis do professor formador 
contemporâneo: a aquisição de conhecimento generalizado, significativo e sincronizado, bem 
como de habilidades cognitivas são o resultado de transformações autênticas da atividade 
de aprendizagem do aluno.

Avaliando o estado da arte do sistema de Galperin, nota-se que nem todos os subsiste-
mas foram desenvolvidos e operacionalizados na mesma medida; o primeiro subsistema, por 
exemplo, não foi descrito de maneira tão explícita quanto os outros três. Da mesma forma, 
nem todas as áreas de aprendizagem são igualmente desenvolvidas dentro da estrutura 
da abordagem SFPEAM. Assim, muitas disciplinas do nível fundamental e médio são mais 
desenvolvidas do que disciplinas de nível superior, e a formação das ações cognitivas (“pura-
mente” intelectuais, perceptuais) foi estudada em muito mais detalhes do que, por exemplo, 
a formação de ação sociomoral. Existem relativamente poucos exemplos de SFPEAM sendo 
aplicados às condições da atividade humana real (profissional, militar, esportiva); no entanto, 
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esses casos demonstram claramente o que está faltando no modelo concreto SFPEAM, no 
qual a formação de ações isoladas é considerada de forma separada de toda a estrutura 
da atividade correspondente.

Olhando para a história da abordagem de Galperin, pode-se ver períodos de grande 
otimismo quanto à sua eficácia e eficiência. De fato, parece ser possível transformar radi-
calmente os métodos, bem como os resultados tradicionais do processo de aprendizagem 
usando esta abordagem. Como foi demonstrado de forma convincente por centenas de 
estudos experimentais e aplicados, todo um conjunto de objetivos principais de qualquer 
esforço escolar foi alcançado por meio dessa abordagem. Por exemplo, (1) a apropriação 
garantida do currículo por todos os alunos com o nível necessário de conhecimentos e ha-
bilidades preliminares é alcançada sem prolongar o tempo aplicado e essencialmente sem 
custo adicional; (2) a separação da aprendizagem na apropriação de conhecimento e sua 
aplicação é minimizada ou desaparece totalmente; (3) os alunos são capazes de transferir 
habilidades adquiridas para novas situações e também são capazes de transferir o proces-
so de aquisição de novos conhecimentos e habilidades; (4) tornando-se consciente dessas 
habilidades recém- formadas, os alunos tornam-se cada vez mais interessados no processo 
de aquisição de conhecimento e no próprio conhecimento (GALPERIN, 1989; PODOLSKIY, 
1993). Estudos foram realizados em diferentes tipos de escolas (fundamental, médio, vo-
cacional e especial). Os sujeitos (alunos) foram crianças comuns, crianças com deficiência 
e superdotadas de diferentes idades (dos 5 aos 18). Domínios específicos também foram 
diferentes: escrita e aritmética, línguas nativas e estrangeiras, matemática, disciplinas cien-
tíficas e humanitárias, desenho, música, educação física. E estruturas psicologicamente 
heterogêneas foram objeto da formação planejada por etapas das ações mentais: separar 
ações mentais em domínios específicos junto com conceitos e representações; grupos e 
sistemas de ações e conceitos; ações que fundamentam estratégias cognitivas, bem como 
metacognitivas e heurísticas.

No entanto, se compararmos as publicações das décadas de 1950 a 1970 com as 
das décadas de 1980 a 1990, verifica-se uma diminuição significativa na onda de otimis-
mo em relação à aplicação do SFPEAM. Além disso, qualquer pessoa familiarizada com a 
atual situação da educação escolar não consegue encontrar aplicações práticas extensas 
do SFPEAM em escolas contemporâneas ou em escolas de um passado recente. Claro, 
houve e ainda existem muitas experiências interessantes em diferentes partes da Rússia 
e fora dela em que se demonstram os sucessos, fracassos e problemas do uso prático do 
SFPEAM; no entanto, a dimensão de seu uso é bastante limitada.

Além das óbvias razões socioeconômicas e sócio-psicológicas, uma razão de natureza 
metodológica diz respeito às formas de utilização da abordagem de Galperin. Historicamente, 
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os resultados pedagógicos substanciais da formação planejada por etapas das ações men-
tais vieram à tona na maioria das pesquisas psicológicas realizadas junto às linhas desta 
abordagem. No entanto, o entusiasmo dos proponentes sobre os resultados incomuns e 
esperançosos tiveram um reverso: isso levou a um sério mal- entendido da abordagem de 
Galperin. Às vezes, a abordagem é interpretada não como uma descrição geral de leis e 
regularidades que procuram explicar a dinâmica e os resultados da formação da atividade 
mental humana, mas sim como um conjunto de tecnologias e prescrições de como ensi-
nar. Na verdade, tal interpretação distorce a realidade e transforma a abordagem em um 
certo conhecimento “absoluto”, como uma espécie de “pedra filosofal”.

No papel de orientação nomotética do sistema SFPEAM geral, a aplicação bem- su-
cedida do SFPEAM não implica a reprodução literal de algum procedimento abstrato e ex-
cessivamente genérico. Em vez disso, refere-se a uma concepção criativa de um sistema 
de condições psicológicas necessárias e suficientes para a aprendizagem. A elaboração 
de tal procedimento ocupa uma posição intermediária entre um conhecimento psicológico 
fundamental e o processo real de escolarização, aprendizagem ou formação (PODOLSKIY, 
1993, 1997). Esta posição intermediária é operacionalizada em consecutiva elaboração de 
três modelos da situação educacional: psicológico, psicológico-pedagógico e metodológico 
ou tecnológico (PODOLSKIY, 1993, 2012).

O modelo psicológico inclui: (1) uma descrição dos conhecimentos e habilidades a 
serem adquiridos com base nas ações mentais, imagens e conceitos do aluno; (2) uma des-
crição da macro e microestrutura da orientação multinível do aluno como base para uma nova 
ação mental, conceito ou imagem a serem formadas; (3) uma descrição das características 
individuais e relacionadas à idade do aluno que são relevantes para a aprendizagem e esco-
larização; e (4) uma descrição do sistema específico de condições psicológicas necessárias 
para a formação da ação planejada. Está claro que em diferentes aplicações do sistema 
SFPEAM, a ênfase deve ser colocada em diferentes constituintes do modelo psicológico.

A principal função do modelo psicológico-pedagógico é projetar o modelo psicológico 
para as condições objetivas e subjetivas específicas de escolarização e aprendizagem. Tais 
condições incluem atividades de aprendizagem e a organização e distribuição de diferentes 
formas organizacionais durante uma aula ou uma sequência de aulas; atividades em sala 
de aula e tarefas de casa, juntamente com atividades individuais, em pequenos grupos e 
atividades de aprendizagem para toda a turma; uso de recursos técnicos disponíveis para 
a aprendizagem (aprendizagem com auxílio do computador, por exemplo). Pode-se decla-
rar que o modelo psicológico-pedagógico representa a “arte do possível”, ou seja, atinge 
um ótimo compromisso entre os requisitos estritos do modelo psicológico e as restrições 
construídas por componentes objetivos e subjetivos da realidade. Às vezes é necessário 



Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina

Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

26 27

reduzir tais requisitos estritos (pelo menos parte deles) em favor da implementação e, em 
outras, para superar resistências no ambiente de aprendizagem tradicional, a fim de imple-
mentar a inovação.

O último modelo, processual ou tecnológico, de situações de aprendizagem inclui uma 
descrição detalhada do processo de aprendizagem distribuído entre unidades de forma e 
tempo definidos, com uma descrição precisa do objetivo de cada unidade e os meios para 
alcançá-lo. Também inclui uma lista completa de documentação de aprendizagem: esquemas, 
diferentes tipos de tarefas de aprendizagem e avaliação, uma descrição da ordem em que 
recursos técnicos devem ser aplicados, e uma série de outros materiais especificados para 
diferentes tipos e formas de situações escolares de aprendizagem. O modelo processual 
parece um tradicional “plano de aula do professor” bem executado; no entanto, é preciso 
lembrar que este modelo é baseado nas considerações delineadas a partir de modelos da 
psicologia e da psicologia pedagógica (PODOLSKIY, 1993, 1997).

Também é necessário considerar a estrutura dos três modelos como uma ferramenta 
intelectual, não apenas como um algoritmo que prescreve como um professor deve agir. 
Essa estrutura, quando usada de forma apropriada e sofisticada, dá ao professor a habilidade 
de orientar, planejar, controlar-se completamente, bem como projetar, organizar e realizar 
diferentes atividades de aprendizagem. Em outras palavras, essa estrutura pode fornecer-
-nos uma teoria da psicologia pedagógica aplicada, que ocupa uma posição intermediária 
entre o conhecimento psicológico fundamental e a prática educacional de aprendizagem.

Para resumir, a fim de preencher a lacuna entre a ciência psicológica e a prática es-
colar (aprendizagem), é preciso lidar com duas categorias de modelos mentais. Primeiro, 
deve-se levar em consideração um sistema hierárquico dos modelos mentais dos alunos; 
esse sistema forma esquemas da base orientadora da ação em diferentes níveis. Modelos 
mentais passam a existir e adquirem os recursos necessários, por meio da aplicação do 
procedimento especial de formação da ação mental. Em segundo lugar, deve-se formar um 
sistema de modelos mentais de professores, cujos conteúdos devem ser constituídos pelo 
esquema dos três modelos da situação de aprendizagem. Tal esquema pode se tornar uma 
base para a construção da teoria da psicologia pedagógica aplicada e baseada em modelos.

CONCLUSÃO

É altamente improvável, tanto prática quanto teoricamente, que a psicologia possa 
prescrever o que os professores e professores formadores devem fazer. A psicologia não 
pode e nem deve prescrever as direções definidas, os marcos e “etapas” para o pensamento 
dos professores formadores. A coisa mais importante que a ciência psicológica e pedagógica 
moderna pode dar a esses professores é a ferramenta intelectual geral que pode ser usada, 
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sem prescrever uma atividade a ser executada, mas dar-lhes uma orientação para os pro-
cessos e eventos que constituem a aprendizagem do aluno e sua formação. Os professores 
precisam receber os conhecimentos sobre todos os complexos mecanismos psicológicos 
que fundamentam os processos de aprendizagem e os modos de “ligar” esses mecanismos, 
por meio da criação e uso de um sistema de condições necessárias e suficientes.

Aqui foi descrita uma possível abordagem para construir e utilizar uma ferramenta 
intelectual geral apropriada baseada na teria psicológica de Galperin, especialmente, a for-
mação planejada por etapas das ações mentais. Essa abordagem fornece uma visão geral 
sobre os diferentes processos que fundamentam a aquisição de ações mentais e conceitos. 
Baseia-se, por um lado, em uma análise teórica da natureza da vida mental humana e, por 
outro, em um sistema de condições psicológicas cuidadosamente elaborado e testado para 
o planejamento da formação das ações mentais e conceitos com propriedades definidas. 
Esse sistema é sensível, não apenas às características funcionais e estruturais de processos 
e produtos escolares e didáticos, mas também a variáveis de desenvolvimento funcional 
relacionadas com a idade. Uma vez experienciado o uso desse sistema, pode-se descrever 
a aquisição de qualquer estrutura mental recém-formada em termos concretos e operacio-
nalizados. Suplementado por um esquema de três modelos, que preenche a lacuna entre as 
condições psicologicamente descritas e uma variedade de circunstâncias escolares reais, 
esse sistema dá ao professor a chance de prever os desenvolvimentos mais prováveis tan-
to na realização do processo de aprendizagem específico, quanto nas características dos 
produtos desse processo.
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INTRODUÇÃO

Piotr Yákovlevich Galperin - Пётр Я ́ковлевич Гальпер́ин (1902-1988) tem, no campo 
da metodologia da investigação psicológica, um sólido trabalho experimental, de reconhe-
cimento e notoriedade internacional. O estudo do pensamento e da obra do autor permi-
te-nos afirmar que sua produção teórica trouxe fortes implicações metodológicas para o 
estudo da gênese dos processos cognitivos na criança, a formação planejada por etapas 
das ações mentais e dos conceitos. As contribuições de sua obra não se limitam à propo-
sição de uma teoria, incluem, sobretudo, a produção de um método para a investigação no 
campo da psicologia.

O médico, neurologista e psicólogo nascido em Tambov/Rússia, em outubro de 1902 
e falecido em Moscou/Rússia, em março de 1988, produziu um método de investigação da 
formação e do desenvolvimento dos conceitos e das ações mentais, por etapas (GALPERIN, 
1978 [1992d]); razão pela qual, falar do experimento na obra do autor implica falar, simulta-
neamente, da teoria produzida por ele. A leitura e o estudo de qualquer uma das dimensões 
de sua produção, evidencia a unidade teórico- metodológica que se estabelece em seus 
estudos e pesquisas.

O foco da proposta de P. Ya. Galperin estava em criar um método que permi-
tisse desenvolver, nas crianças pequenas, o pensamento teórico, pela via da 
formação planejada das ações mentais e dos conceitos. Esse método tornou-se 
nacionalmente conhecido e adotado pela maior parte dos didatas soviéticos. 
Posteriormente, passou a ser utilizado também fora da ex-União Soviética, 
fundamentalmente, em Cuba (NÚÑEZ; PACHECO, 1998) e no México (TALÍ-
ZINA; SOLOVIENA; QUINTANAR ROJAS, 2017). (PUENTES; LONGAREZI, 
2020, p. 216).

Sua obra é da maior relevância e produziu os alicerces para a edificação de um sis-
tema didático desenvolvimental que designamos Sistema Galperin-Talízina1 (LONGAREZI, 

1  Ainda quando não haja consenso sobre as produções de P. Ya. Galperin e N. F. Talízina se constituírem em um sistema didático, nos 
amparamos em estudo recente (PUENTES; LONGAREZI, 2020) que demonstra a veracidade de tal compreensão: “Observa-se que, 
aplicados os 11 (onze) critérios estabelecidos por Davidov (1996a) à proposta de P. Ya. Galperin, N. F. Talizina e colaboradores, a 
mesma pode ser considerada um sistema pelo fato de obedecer a maior parte deles: 1) estabelece um conjunto de princípios teóricos; 
2) surgiu com base no conceito histórico-cultural de L. S. Vigotski, sobretudo, na hipótese sobre a relação dialética existente entre 
aprendizagem, educação e desenvolvimento humano; 3) as pesquisas se sustentam em conceitos filosóficos e psicológicos importan-
tes (atividade orientadora, ação mental, [...] etc.); 4) elaboraram uma teoria central – a teoria orientadora da atividade - e várias teorias 
auxiliares (teoria da formação por etapa das ações mentais e conceitos, bem como teoria da atividade aplicada à aprendizagem); 5) 
o sistema resultou na fundamentação teórica de casos práticos realizados em escolas-laboratório coordenados por N. F. Talízina e 
outros colaboradores; 6) a proposta inclui um conteúdo de aprendizagem específico (os conceitos científicos e os modos de ação) 
e formas ou métodos de usá-lo na prática (o método de orientação de tipo III).” (PUENTES; LONGAREZI, 2020, p. 218-219). “Além 
de Davidov (1995, 1996a,b,c), autores russos e ucranianos, tais como Yakimanskaya (1979), Grebenyuk (1996), Sitarov (2002), Po-
dlasy (2004), Volokhova e Yukina (2004), Voronov (2005), bem como Vallev e Zinnatova (2013), abordaram em graus diferentes de 
amplitude e profundidade os sistemas didáticos. Todos eles, assim como V. V. Davidov, consideram a proposta de P. Ya. Galperin, N. 
F. Talízina e colaboradores uma variante específica de sistema didático, pedagógico ou teoria da aprendizagem desenvolvimental.” 
(PUENTES; LONGAREZI, 2020, p. 222).
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2019a; 2019b; 2019c; 2020a; 2020b; LONGAREZI; SILVA, 2018; PUENTES; LONGAREZI, 
2017a; 2017b; 2020). O autor produziu uma teoria que se configurou nas bases estruturan-
tes dos processos pedagógicos. N. F. Talízina (1923- 2018) deu continuidade e aprimorou 
o programa desenvolvido por P. Ya. Galperin e seus colaboradores, especialmente após 
sua morte, em 1988.

[…] a junção do método e dos princípios teóricos de P. Ya. Galperin (e seus 
colaboradores), sobre o desenvolvimento psíquico e a assimilação por etapas 
dos conceitos e das ações mentais com os estudos psicopedagógicos de na-
tureza prática de N. F. Talízina (e seus colaboradores), configuram aquilo que 
Davidov (1996a) definiu com o nome de “sistema pedagógico” ou “científico-
-prático-pedagógico”, do mesmo modo que o configuram o sistema Zankoviano 
e o próprio sistema Elkonin-Davidov-Repkin. Ademais, o sistema Galperin-Ta-
lízina mostrou possuir inquestionável capacidade de vincular teoria e prática. 
(PUENTES; LONGAREZI, 2020, p. 216).

Assim, a produção conjunta de vários psicólogos e pedagogos adeptos às ideais cen-
trais desenvolvidas por P. Ya. Galperin, N. F. Talízina e seus colaboradores foram dando 
corpo a um sistema didático próprio.

A participação e colaboração de P. Ya. Galperin nesse processo foi resultado de um 
trabalho que realizou junto a vários pesquisadores e grupos, desde sua inserção na escola de 
Kharkov, em 1930; seu ingresso na Universidade Estatal de Moscou, em 1943 e os trabalhos 
experimentais realizados nas escolas após a promulgação, em 1958, da resolução “Sobre 
o trabalho da Academia de Ciências Pedagógicas da RSFST2 e sobre o estreitamento dos 
seus laços com as escolas e centros de investigação pedagógica”.

Ainda quando se reconheça que todo o trabalho experimental realizado pelo au-
tor tenha sido em colaboração com vários pesquisadores e grupos de experimentadores 
(N. F. Talízina, N. S. Pantina, A. N. Dubrpvina, L. S. Gueórguiev, Z. A. Réshetova, S. L. 
Kabilnítskaia, N. D. Kadimova, T. V. Fomina, A. M. Arlova, V. I. Zikova, E. N. Kobonova-
Meller, N. A. Menchiskaia, N. I. Nepomniash, N. S. Pantina, J. E. Golomshilov, A. G. 
Jrustaliev, L. F. Obúkhova, entre outros), o presente estudo pretende delimitar o experimento 
no sistema, a partir da obra e da trajetória experimental, particularmente, de P. Ya. Galperin. 
Estudos posteriores poderão ampliá-la, tomando os experimentos e as respectivas trajetórias 
de seus parceiros e colaboradores.

No concernente ao objeto do presente estudo (o experimento formativo gradual como 
método produzido por P. Ya. Galperin) é importante que se esclareça que, mesmo quando 
o autor e seus colaboradores não tenham produzido uma obra destinada à delimitação da 

2 RSFST - República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana.
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metodologia enquanto tal, seus trabalhos e publicações carregam fortes indícios sobre o 
método; o que traz como implicação para o estudo da metodologia científica em sua especi-
ficidade, o necessário mergulho na obra do autor como um todo e, nesse sentido, o estudo 
simultâneo da teoria.

Todo o esforço intelectual de P. Ya. Galperin leva-o, diferentemente dos que o ante-
cederam, à delimitação de um novo objeto de estudo para a psicologia (a orientação como 
função primordial da psique); à proposição de uma abordagem teórica para tal objeto (a for-
mação dos conceitos e das ações mentais por etapas) e o desenho de um método para sua 
apreensão (o experimento de formação gradual). O produto desse trabalho o coloca como 
um importante colaborador no marco teórico da psicologia e da didática soviéticas, com a 
inclusão de uma perspectiva inédita que o concede certo pioneirismo, não apenas por sua 
proposição teórica, mas também pela determinação da “orientação como função fundamental 
da psique” como objeto da psicologia; o que se constituiu num elemento essencial em toda 
a sua proposição teórica e metodológica.

A. V. Zaporozhets (1905-1981) reconhece que, com base em dados fisiológicos, vários 
psicólogos soviéticos, entre os quais se incluem A. N. Leontiev (1903-1979), P. Ya. Galperin 
(1902-1988), A. R. Luria (1902-1977) e outros, debruçaram-se no estudo da

[...] orientação como atividade à qual se dirige à investigação do externo e ao 
seu reflexo no cérebro do homem; também estuda[m] o processo de transfor-
mação dessa atividade externa em atividade interna (atividade propriamente 
psíquica) e seu papel na regulação da conduta do homem. Se devem consi-
derar não somente os processos cognoscitivos, mas também os processos 
emocionais e voluntários como formas específicas de atividade orientadora. 
(ZAPOROZHETS, 1960 [2001], p. 108).

A notoriedade adquirida por P. Ya Galperin foi reconhecida por vários dos importantes 
representantes da psicologia soviética (A. V. Zaporozhets, A. R. Luria, A. N. Leontiev D. B 
EIkonin, V. V. Davidov, V. P. Zinchenko, entre outros), à qual fazemos coro. O mergulho bi-
bliográfico realizado para fins da investigação sobre o experimento inaugurado e desenvolvido 
pelo autor, cujas contribuições são inquestionáveis para a edificação do sistema Galperin-
Talízina só deu visibilidade para a profundidade, amplitude e consistência do trabalho expe-
rimental realizado por P. Ya Galperin e seus colaboradores, assim como para os impactos 
de seu empreendimento teórico e científico no âmbito da teoria psicológica da época.

O estudo teórico que apresentamos neste capítulo visitou uma parte significativa da 
obra do autor; trabalhos monográficos e estudos científicos realizados por psicólogos e di-
datas que trabalharam com ele ou paralelamente a ele; além de críticos e pesquisadores da 
escola galperiana. A pesquisa teórica foi realizada com base em fontes documentais originais 
em russo, ou traduções para as línguas inglesa, espanhola e portuguesa. Por isso, exigiu 
um trabalho minucioso de tradução e confronto conceitual para o desenho interpretativo 
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que resultou no presente texto. As análises e sínteses produzidas no âmbito deste estudo 
seguiram um processo de pesquisa documental, de busca de informações e produção de 
sentidos interpretativos, num processo de montagem e remontagem do cenário e das peças 
que compõem os elementos para as interpretações e sínteses que apresentamos. A meto-
dologia do estudo segue similar à que já utilizamos em trabalhos teóricos anteriores:

[...] o trabalho foi se constituindo de modo análogo ao de um “garimpeiro”, a 
partir do qual seu maior feito se constituía no encontro de cada informação, 
conceito e produção crítica. [...] foi se produzindo sob a forma de um “mosai-
co”. Dessa maneira, o caminho e o movimento trilhados na construção do 
estudo foram os de identificar, selecionar, interpretar e produzir as “peças” e 
o modo de melhor encaixa-las para a construção de um entendimento acerca 
do que foi produzido sobre o experimento; o que se constituiu, portanto, em 
um processo de construção de sentidos para o que foi à época produzido. 
(LONGAREZI, 2019a, p. 169).

Para isso, o procedimento metodológico incluiu, além do levantamento, localização, 
tradução e leitura das obras; a “[...] produção interpretativa, compondo um modo de construir 
e produzir sentidos sobre o experimento enquanto objeto de estudo.” (LONGAREZI, 2019a, p. 
170). Ressalta-se que este trabalho se apresenta em construção e, à medida que a ele se so-
mem novos dados e novos achados, outras interpretações poder-se-ão compor o “mosaico”.

Método de estudo da gênese dos processos cognoscitivos.

A grande contribuição acadêmica e científica de P. Ya. Galperin resulta dos estudos 
que culminam na proposição de um método de estudo da gênese dos processos cognos-
citivos, denominado Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos3. 
Apesar da carreira de P. Ya. Galperin ter se iniciado na década de 1930 e dos programas 
experimentais no ensino ocorrerem nos anos de 1950, o processo de elaboração da teoria 
se deu, especialmente no período de 1940 a 1970, tendo como foco o desenvolvimento 
do pensamento teórico, na idade aproximada dos 6 aos 11 anos, período etário em que a 
atividade principal é o estudo4.

Os pressupostos teóricos e as pesquisas de Galperin na primeira metade dos 
anos de 1930 foram os precursores da linha de pensamento que ele iria expor 
nos anos de 1950. Três características dessa pesquisa inicial se destacam 

3 Embora, na história da constituição de sua teoria e método, as etapas tenham passado por várias designações e classificações; em 
linhas gerais, se constituem em: 1. Etapa motivacional, 2. Etapa da Base Orientadora da nova Ação; 3. Etapa da formação da ação 
materializada, 4. Etapa da formação da ação na linguagem verbal externa,5. Etapa da formação da ação na linguagem verbal interna 
e 6. Etapa da ação mental.

4 No Brasil, esse período etário corresponde ao período escolar que inclui todas as séries iniciais e o início das séries finais do Ensino 
Fundamental
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claramente. Primeiro, ele estudou o desenvolvimento de operações mediadas 
por ferramentas e enfatizou seus aspectos genéticos. Em segundo lugar, de-
monstrou que as origens das operações mediadas por ferramentas tinham de 
ser encontradas nas operações manuais externas. Em terceiro lugar, Galperin 
considerou a execução de operações mediadas por ferramentas um modo de 
pensar. Ele, realmente, estudou o desenvolvimento do pensamento operacional 
em conexão com o uso de ferramentas. Assim, mostrou que o desenvolvimento 
do pensamento (das “ações mentais”, como chamou mais tarde) depende da 
atividade prática. Na década de 1950, essas características encontraram seu 
desenvolvimento completo no pensamento psicológico de Galperin. (HAENEN, 
1993, p. 37, tradução nossa).

Entre as várias finalidades que o método pretendeu, há três em particular que merecem 
destaques: 1. definir as etapas do sistema de condições para a formação dos conceitos e 
ações mentais, com ênfase na orientação psicológica da atividade; 2. defender a insepa-
rabilidade entre conhecimento e habilidade em seu processo de formação, demonstrando 
que a formação dos conceitos se dá em unidade com a formação das ações mentais; e 3. 
criar as condições para que o pensamento teórico possa se desenvolver ainda entre os 5 
e 6 anos, pela mediação do objeto em sua forma material ou materializada. Nas pesquisas 
sobre memória e atenção mediada, desenvolvidas por A. N. Leontiev

[...] se estabeleceu um fato central que demonstra que as crianças em idade 
escolar precoce não sabem usar os signos para organizar sua atividade psí-
quica, as crianças em idade média já são capazes de utilizar esses meios, 
mas, somente na condição de que esses lhes estejam à vista e, somente as 
crianças de maior idade, são capazes de trabalhar sem a existências dos meios 
«representações» e pela utilização destes «instrumentos psicológicos» que, de 
maneira notável elevam a efetividade da atenção e a memória. (GALPERIN, 
1976 [1979], p. 25-26, tradução nossa).

Foi no ano de 1952 que P. Ya. Galperin anunciou sua teoria, apresentando-a como uma 
“hipótese da formação de ações mentais”, na primeira das três conferências do All-Union 
Instituto de Medicina Experimental, que marcaram o “renascimento da psicologia”, após o 
decreto de 19365. Embora incialmente não tenha sido desenvolvida com o objetivo de  se 

5 O decreto de 1936, promulgado pelo Comitê Central, colocou fim às posições e responsabilidades dos pedologistas nas escolas e 
aboliu a pedologia como disciplina, sob o argumento de haver distorções pedológicas na administração escolar soviética. A psicologia 
que estava intimamente ligada à pedologia também sofreu consequências com as deliberações do decreto, que impôs uma nova 
linha aos psicólogos com a unificação teórica das ciências do comportamento, determinadas a seguirem fortemente a perspectiva 
marxista-leninista; o que já vinha sendo desenhado desde 1930, com a realização do Congresso Comportamental e reafirmado du-
rante o Primeiro Congresso Psicotécnico da AII-Union, realizado em Leningrado, no período de 20 a 25 de maio de 1931. O decreto 
marca o fim da escola de Kharkov, embora seus membros tenham sofrido menos ataques, se comparados aos que foram dirigidos 
a L. S. Vigotski (que, nesse momento, já era falecido) e sua obra. Isso porque o grupo de Kharkov, de um modo geral, já havia se 
distanciado e, de certo modo, se oposto à interpretação da pedologia de L. S. Vigotski enquanto síntese de várias ciências (Fisiologia, 
Defectologia, Psicologia e Pedagogia). P. Ya. Galperin, neste ponto, discordou totalmente de L.S. Vigotski. A Psicologia ficou afetada 
pelo decreto, com impactos importantes na produção da época



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 36

constituir teoria da obutchénie6, pois se realizou como “[...] teoria da formação ontogenética 
da atividade psíquica” (TALIZINA, 1988, p. 137, tradução nossa); como essa ontogenia é 
processo de assimilação na colaboração com outras pessoas, se constitui, simultaneamente, 
processo de obutchénie e vospitanie7; assim “[...] a teoria dada é, ao mesmo tempo, a teoria 
da assimilação, a teoria da obutchénie” (idem).

A base de criação dessa teoria está na compreensão da existência de uma relação 
genética entre operações mentais e ações práticas externas. Isso sugere que o pensamento 
da criança se desenvolve através de uma conexão com a atividade objetiva (manipulação 
direta de objetos). P. Ya. Galperin investigou as condições de transformação da ação externa 
(de forma gradual) em ação interna, passando por uma série de estágios sucessivos, cada 
um dos quais forma a base para o estágio seguinte; esse foi o princípio geral de seu método 
e o acompanhou nos experimentos formativos graduais que realizou.

Nessa perspectiva, o método e a teoria preveem a divulgação da estrutura interna da 
ação, inacessível à observação externa direta, mas existente objetivamente (SHABELNIKOV, 
2012); e revela os mecanismos, leis e condições para a formação dos aspectos constitutivos 
da atividade mental. Ao longo das pesquisas realizadas por P. Ya. Galperin e seus colabora-
dores emergiu a necessidade de se avaliar a qualidade da ação formada. Por tal razão, P. Ya 
Galperin criou um sistema de propriedades das ações humanas, divididos em dois grupos 
(GALPERIN, 2002). O primeiro compreende o que denominou de parâmetros primários de 
uma ação que podem caracterizar qualquer ação humana, tais como: integridade das proprie-
dades, medida da diferenciação de relações materiais de não materiais, nível de implementa-
ção e propriedades energéticas (características temporais e de potência). O segundo grupo 

6 Obutchénie é a transliteração da palavra russa Обучения e corresponde à “[...] interação entre alunos e professores, a inter-relação 
entre a utchenia (aprendizagem) e os esforços profissionais do professor (se essa interação for compreendida com a noção de “ati-
vidade”, então a obutchénie pode ser caracterizada como uma correlação entre atividade de estudo e atividade pedagógica.)” (DAVI-
DOV [ДАВЫДОВ], 1996, p. 252, tradução e destaques nossos). Dessa forma, “[...] obutchénie se constitui no processo pedagógico 
no qual estão implicados professores e alunos e, enquanto tal, expressa a unidade da ação de ambos, com foco na aprendizagem do 
estudante que ocorre em processo de colaboração com o professor e com outros estudantes.” (LONGAREZI, 2020a, p. 4). No modo 
como temos compreendido (LONGAREZI, 2020a; 2020b; LONGAREZI; PUENTES, 2017a; LONGAREZI; SILVA, 2018), as traduções 
para a língua portuguesa geram incompreensões, com implicações para o entendimento real de seu conceito; razão pela qual não a 
traduziremos neste texto, optando pelo uso em sua forma transliterada do russo.

7 Vospitanie é a transliteração da palavra russa Bоспитание e “[...] corresponde a um tipo mais amplo de educação do sujeito, inclui a 
formação de valores éticos que constituem seu caráter e sua personalidade, cujo processo se dá nos diversos contextos sócio-cultu-
rais nos quais se está inserido. “A educação produz a seleção social da personalidade exterior. A partir do homem como biótipo, a edu-
cação, por meio da seleção, forma o homem como tipo social” (Воспитание производит социальный отбор наружной личности. 
Из человека как биотипа оно путем отбора формирует человека как социотипа)” (выготский, 1991, p.61). Nesse sentido, é 
usada geralmente para indicar um tipo de educação que não se restringe à instituição escolar. Na cultura russa, воспитание (vospi-
tanie) corresponde a uma educação que se refere aos momentos de fluidez do crescimento, de mudanças do organismo que ocorrem 
no processo de interrelação entre o mundo e o ser humano; às influências sistemáticas, adequadas, deliberadas e conscientes nos 
processos de crescimento” (LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 265). Cabe ressaltar que Natalya V. Repkina (1954- ), em uma entre-
vista a nós concedida (LONGAREZI, 2018), destaca que na obutchénie desenvolvimental não existe obutchénie sem vospitanie, elas 
são desenvolvidas juntas; diferentemente do que se constata na educação escolar tradicional em que a vospitanie não funciona e 
está sempre em conflito com a obutchénie.
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foi identificado como o que compreende os parâmetros de ação secundária, representados 
pelo resultado da integração de propriedades primárias: racionalidade (concentra-se na 
composição completa da ação e na diferenciação de características essenciais e não-es-
senciais); atenção plena (racionalidade e verbalização da ação); criticidade (racionalidade 
da ação, sua conscientização e orientação aos critérios de qualidade da ação); e medida de 
desenvolvimento (a velocidade e o consumo de energia necessários para a ação).

O sistema da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos inclui quatro 
subsistemas: 1. as condições para a formação da motivação adequada; 2. As condições 
para garantir a aquisição das propriedades necessárias; 3. As condições para a formação 
de uma Base Orientadora da Ação (BOA)8; e 4. As condições para transferir a ação para o 
plano mental (LIDERS; FROLOV, 2006).

Para P. Ya. Galperin,

[...] somente a organização da formação por etapas das ações mentais e dos 
conceitos (características para o período do desenvolvimento que nos interes-
sa), através do terceiro tipo de orientação no objeto, oferece a possibilidade de 
estudar o desenvolvimento intelectual na dinâmica, no trabalho de suas forças 
impulsoras e dos mecanismos que se formam. (GALPERIN, 1969 [2001f], p. 
83, tradução nossa).

Seu foco de investigação esteve nas ações mentais e nos conceitos porque partia da 
hipótese de que a ação objetiva consistia o princípio do processo de aprendizagem que 
culminaria na ideia sobre ela, ou seja, “[...] a ideia na qual o conteúdo sensorial inicial da 
ação torna-se, em um destino distante, ele mesmo [...] como algo ‘puramente psíquico`.” 
(GALPERIN, 1969 [2001f], p. 68, tradução nossa). Esse fenômeno implica que a ação e 
a ideia sobre ela se constituem, no seu processo final, unidade e, “[...] em seu processo 
genético indicam a transformação do processo material em um processo psíquico.” (idem). 
Esse princípio teórico e metodológico foi objeto de estudos experimentais, orientou todo 
o trabalho investigativo ao qual se debruçou P. Ya. Galperin e seus colaboradores; e se 
apresentou, inicialmente, sob a forma de hipótese. De todo modo, se tinha por finalidade 

8 A Base Orientadora da Ação (BOA) consiste na “[...] representação antecipada da tarefa, assim como (n)o sistema de orientação, 
necessários ao seu cumprimento, (que) fazem parte do plano de ação futura, base para o seu direcionamento.” (GALPERIN, 1959 
[2001c], p. 46, tradução e acréscimo nossos). “Na BOA, expressa-se o modelo teórico da atividade de aprendizagem como um siste-
ma de operação que regula e dirige a aprendizagem nas condições específicas. Ela se dirige à construção correta e racional da parte 
executora.” (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 299). P. Ya Galperin, em seu texto Tipos de orientação e tipos de formação das ações e 
dos conceitos, de 1959 caracteriza os vários tipos de BOA, de acordo com os diferentes níveis de ajuda. Segundo o autor, os vários 
tipos de orientação se reduzem, fundamentalmente, a três: “Se o sujeito não pode formar uma imagem orientadora completa da 
nova ação e o experimentador não pode ajudar, essa imagem está incompleta e se obtém o primeiro tipo de orientação. Se o mesmo 
experimentador lhe mostra a base orientadora completa da ação e lhe exige uma investigação intensa da mesma, então se obtém o 
segundo de orientação. Finalmente, se o sujeito constrói uma imagem orientadora completa de maneira individual, então se obtém o 
terceiro tipo de orientação na tarefa”. (GALPERIN, 1959 [2001e], p. 41, tradução nossa).
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experimental compreender o surgimento dos processos psíquicos, tendo em vista explicar 
o que até aquele momento histórico parecia estar fragmentado: “[...] o conteúdo real dos 
‘atos` psíquicos, seus ‘fenômenos` na introspecção, as funções desse fenômeno e seus 
verdadeiros mecanismos.” (idem). Foi isso que mobilizou os estudos das ações mentais e 
de suas formações.

Inicialmente, as investigações não seguiram modelos previamente estabelecidos, foram 
embasadas em situações reais. Considerava-se que, dependendo do êxito com que as ações 
eram executadas, em condições distintas, o conhecimento da criança poderia ser avaliado 
também em graus distintos. Com isso, assumiram que a ação da criança pode ter diferen-
tes qualidades e, dessa forma, a obutchénie precisaria educar as ações com propriedades 
previamente definidas. Assim, fica determinado como problema não a formação da ação em 
si, mas a formação com determinadas propriedades. Isso conduziu à criação de novas estra-
tégias para as investigações. Ao invés de se examinar a formação da ação em si, passou-se 
a buscar elementos que permitissem definir as condições necessárias para a formação da 
ação com determinadas propriedades e, em muitas circunstâncias, que pudessem criar as 
condições que conduzem à formação da ação com as características esperadas.

Gênese e desenvolvimento do método experimental de P. Ya. Galperin no diálogo 
com a Ciência Psicológica

A introdução do experimento na psicologia foi um dos grandes méritos da psicologia 
fisiológica e depois foi tomada como perspectiva investigativa por toda psicologia marxista, 
desde os trabalhos iniciais de L. S. Vigotski (1896-1934) com o método da dupla estimulação, 
traduzido experimentalmente por ele como método genético-causal, logo depois assumido 
também por A. N. Leontiev (1903-1979), A. R. Luria (1902-1977), A. V. Zaporózhets (1905-
1981), L.V. Zankov (1901-1977), D. B. Elkonin (1904-1984), P. Ya. Galperin (1902-1988) e 
os vários grupos de colaboradores que trabalharam com eles (LONGAREZI, 2019a).

Nos anos de 1930 foram criados laboratórios psicológicos experimentais que deram 
início aos trabalhos que se constituíram as bases para a formação posterior dos institutos 
psicológicos completos.

No campo da investigação psicológica, a busca por procedimentos científicos que 
levassem a resultados satisfatórios às intenções de pesquisa, orientadas pelas indagações 
que a ciência psicológica tinha à época, faz parte da história da ciência e, nesse sentido, da 
história de seu método científico, desde a delimitação de seu objeto até aos seus modos de 
apreensão, situação que se apresenta como um desafio filosófico, ideológico e metodológico.

A psicologia marxista tornou-se, de fato, uma ciência experimental com uma ampla 
e diversa inserção prática. Isso representou uma enorme conquista para a área. Mesmo 
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quando os experimentos psicológicos tenham demandado um processo lento de desenvol-
vimento, consistiu em um método bastante apropriado para o estudo das necessidades, 
sentimentos e vontades. Em algumas áreas, os resultados das investigações experimentais 
foram menos suntuosos.

Se observado a magnitude dos trabalhos experimentais realizados internacionalmen-
te no campo da psicologia soviética pode-se considerar que não se tratam de processos 
simplificados e imediatos, são processos longitudinais e que envolveram experimentações 
simultâneas e continuadas, repetidas e reproduzidas inúmeras vezes para que se pudessem 
elaborar conclusões que levassem à elaboração das leis e princípios do desenvolvimento; 
assim como dos processos que fossem propulsores do próprio desenvolvimento. Para isso, 
a história da psicologia experimental pode ser remontada considerando-se não somente os 
resultados bem sucedidos que levaram à edificação da própria teoria psicológica do desen-
volvimento histórico-cultural, mas também das expectativas frustradas e das desilusões que 
emergiram de processos especulativos e esforços equivocados experimentados pela história 
da ciência e isso compõe a história do objeto da própria ciência psicológica, ao longo do 
processo também ideológico e epistemológico de delimitá-lo, diferenciá-lo e convertê-lo no 
verdadeiro objeto de estudo científico.

P. Ya. Galperin, quando analisa o problema da atividade na psicologia soviética 
(GALPERIN, 1976 [1979]; 1977[1992c]), chama a atenção para o trabalho que os psicó-
logos da época fizeram, frente às questões ideológico-políticas, contextuais e epistemoló-
gicas postas para a sociedade naquele momento, assim como para a própria psicologia; 
destacando a necessidade de se entender os princípios e as condições de determinação 
materialistas numa perspectiva dialética, apresentadas como desafio investigativo às ciên-
cias de um modo geral.

No campo especificamente psicológico, ressalta o esforço de se incluir o conteúdo obje-
tal operativo da atividade externa no círculo dos fenômenos psicológicos e essa parecia ser a 
tarefa investigativa a que se debruçava a psicologia na época. O que é a atividade psíquica? 
foi a pergunta central que mobilizou vários psicólogos, incluindo A. V. Zaporozhets, D. B, 
Elkonin e P. Y, Galperin, a empreenderem estudos experimentais, tendo em vista a produção 
de avanços nesse sentido. No escopo de tal preocupação e motivados a compreenderem o 
papel da atividade orientadora na formação de conceitos teóricos e práticos, foram obtidos 
um conjunto de resultados através de investigações experimentais realizadas nesse contex-
to. Dos vários estudos realizados, destacam-se os de A. A. Smirnov e seus colaboradores 
sobre a memória voluntaria; os de P. I. Zinchenko e seus grupos sobre memória involuntária; 
os de V. A. Asnina e A. N. Sokoloy acerca dos hábitos motores; os de L. M. Shyartz, Y. V. 
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Chebisheva, Z. A. Reshetova e N. N. Sachko sobre os hábitos produtivos e os de E. S. 
Gurinov e N. C. Pantina sobre hábitos de escrita.

Ainda quando as pesquisas experimentais realizadas por P. Ya. Galperin remontem à 
década de 1930 e o acompanhem por toda sua trajetória profissional, o programa de pesqui-
sa do autor ganha expressividade no final da década de 1950, acentuado pelas normativas 
do partido, em 1958. Tendo em vista estabelecer diretrizes para uma aproximação entre os 
trabalhos acadêmicos dos centros de pesquisa e as demandas práticas da educação esco-
lar infantil, o partido promulga, nesse ano, a resolução “Sobre o trabalho da Academia de 
Ciências Pedagógicas da RSFST e sobre o estreitamento dos seus laços com as escolas 
e centros de investigação pedagógica”. Com isso, houve uma ampliação das escolas labo-
ratórios, chamadas escolas experimentais.

L. V. Zankov (1901-1977), D. B. Elkonin (1904-1984) e V. V. Davidov (1930-1998) são 
pioneiros desse trabalho nas escolas. D. B. Elkonin (1961) reconhece que, mesmo antes 
da resolução, já existiam várias pesquisas sobre processos educativos experimentais em 
escolas. Essa tradição na qual a sala de aula se constituía o laboratório de pesquisas edu-
cacionais passa, então, a ser regulamentada e incentivada sob a forma de experimentos 
sistemáticos nas instituições escolares. Entre as várias iniciativas daí resultantes, destacam-
-se os trabalhos de D. B. Elkonin, V. V. Davidov e os vários grupos que trabalharam com 
eles, especialmente, pela extensão e profundidade do trabalho experimental que realizaram.

Em uma das primeiras iniciativas experimentais regulamentadas, realizadas por eles em 
uma turma de primeira série, na escola nº 91 de Moscou, D. B. Elkonin focou-se em experi-
mentos voltados para o currículo de leitura e V. V. Davidov de aritmética. Tanto em um quanto 
em outro estudo, os trabalhos experimentais foram com base nos alcances de pesquisas 
precedentes, realizadas por L. V. Zankov e P. Ya. Galperin (ELKONIN, 1961). No princípio 
desses estudos, D. B. Elkonin e V. V. Davidov utilizaram o procedimento gradual de P. Ya. 
Galperin e as pesquisas por ele realizadas foram fundamentais para as mudanças propostas 
no currículo de leitura e aritmética. V. V. Davidov reconhece o valor científico e a importância 
dos trabalhos realizados pelo autor: “P. Ya. Galperin e seus colaboradores desenvolveram 
uma teoria da aprendizagem muito interessante.” (DAVIDOV, 1996 [2019], p. 276).

Dada a relevância, abrangência e impacto dos trabalhos realizados por D. B. Elkonin 
e V. V. Davidov, isso trouxe prestígio à P. Ya. Galperin. No entanto, no contexto controver-
so de produção experimental da época, D. B. Elkonin (1973) permanece reconhecendo a 
influência de P. Ya. Galperin no trabalho que realizou no currículo de leitura, mesmo depois 
de encerrado o primeiro ciclo desses experimentos; diferentemente de V. V. Davidov que, 
aos poucos, foi deixando de mencionar essa influência (HAENEN, 1988).
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O estudo da historicidade do método desenvolvido por P. Ya. Galperin revela que sua 
produção se deu experimentalmente numa intensa interlocução travada com os trabalhos 
realizados por J. W. F. Piaget (1896-1980) (GALPERIN, 1957 [1989]; GALPERIN; ELKONIN, 
1967 [1972]). Mesmo reconhecendo a relevância das contribuições do biólogo, psicólogo 
e epistemólogo suíço, P. Ya. Galperin entra em um embate importante com o método da 
observação utilizado por J. W. F. Piaget, apontando suas limitações quanto à real capacida-
de desse procedimento ter acesso ao conteúdo e à estrutura da atividade que se processa 
no plano mental. Pela observação externa (“cortes transversais”), se tem a possibilidade 
de analisar apenas o que se revela factível de forma externa. Segundo P. Ya. Galperin os 
processos mentais são inacessíveis pela observação interna ou externa, métodos que acom-
panharam a Psicologia Associacionista e Comportamentalista. A observação se limita ao 
estudo dos fenômenos da consciência e do comportamento, restringe-se ao levantamento 
do que já está desenvolvido e não auxiliava no entendimento do que se estaria por formar 
e, nesse sentido, de quais seriam as condições/pré-requisitos9 para a formação das ações 
mentais (GALPERIN, 1959 [2001e]; 1960; 1966; 1967; 1986; GALPERIN; LEONTIEV, 1964 
[1965]; GALPERIN; RESHOTOVA; TALÍZINA, 1966).

As mesmas restrições que sustentava Galperin eram características dos es-
tudos de Piaget. Por um lado, havia uma incrível riqueza de fatos empíricos 
fascinantes obtidos em entrevistas e observações clínicas de Piaget. Por outro 
lado, o método dos cortes transversais não permitia ir além dos fenômenos 
do pensamento da criança ou, mais precisamente, fazia Piaget tomar esses 
fenômenos (por exemplo, egocentrismo) por mecanismos reais de cognição 
infantil. (ARIEVITCH; HAENEN, 2005, p. 157, tradução nossa).

Esse procedimento metodológico, no entendimento de P. Ya. Galperin, levava o estu-
dioso suíço à uma negação do próprio conteúdo da psicologia, afirmando que os processos 
mentais podem ser encontrados na fisiologia ou lógica, conforme J. W. F. Piaget afirmou em 
sua importante obra, A Psicologia da Inteligência (PIAGET, 2012), que reúne um conjunto 
de aulas ministradas por ele, em 1942, no Collége de France.

P. Ya. Galperin (1998) estende esse debate sobre o método também à L. S. 
Vigotski. Em A Psicologia como ciência objetiva (Психология как объективная наука), 
faz menção ao que vai considerar uma contradição entre o pensamento vigotskiano e a 
metodologia que o orienta. Para P. Ya. Galperin, embora L. S. Vigotski tenha uma posição 
claramente contrária à de J. W. F. Piaget, especialmente no que diz respeito ao desenvolvi-
mento infantil, seus principais períodos de desenvolvimento coincidiam com os do modelo 

9 Como processo experimental, P. Ya. Galperin sistematizou um sistema de pré-requisitos para a formação das ações mentais compos-
to por: 1. motivos da aprendizagem, 2. orientação da ação, 3. parâmetros da ação e 4. procedimento passo a passo.
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piagetiano. Entretanto, o conceito de Zona de Desenvolvimento Possível (ZDP) e a importân-
cia da colaboração do adulto no processo de transição de um estágio de desenvolvimento a 
outro, defendidas por L. S. Vigotski, marcam uma perspectiva absolutamente revolucionária 
que distingue consideravelmente a posição de ambos autores. Apesar disso, segundo ana-
lisa P. Ya. Galperin, os dados dos estudos experimentais de L. S. Vigotski corroboram a 
concepção de J. W. F. Piaget de que a criança só é capaz de dominar os conceitos científi-
cos aos 11/12 anos. Isso é, para P. Ya. Galperin, um problema da metodologia dos estudos 
de L. S. Vigotski que, no seu entendimento, não permitia evidenciar de forma clara a função 
do adulto que colabora na ZDP da criança.

Embora Vygotsky, em pesquisas sobre o desenvolvimento, tenha chamado de 
intervenção educativa, seus estudos experimentais (por exemplo, de formação 
de conceito), na verdade, estava rastreando o processo “natural” da mesma 
maneira que Piaget. Por exemplo, o método de Vygotsky de dupla estimula-
ção (usado na formação do conceito, em que foram examinadas a relação 
de mudança gradual entre os dois tipos de estímulos, palavras e objetos) foi 
apenas uma modificação da metodologia horizontal. (ARIEVITCH; HAENEN, 
2005, p. 157, tradução nossa).

Para P. Ya Galperin os alcances da pesquisa ficaram comprometidos, atendo-se à 
delimitação do nível de desenvolvimento em um dado estágio, seja ele relacionado ao pen-
samento por complexos, pseudoconceitos ou conceitual. O problema do método, para P. Ya. 
Galperin, estava relacionado aos limites que restringiam apreender, de fato, o tipo de obut-
chénie e o caráter específico da interação criança-adulto que promovem o desenvolvimento; 
não permitindo revelar como “a boa obutchénie poderia impulsionar o desenvolvimento”. 
Aqui reside o que chamou de contradição entre a ideia da colaboração do adulto na ZDP 
como força propulsora do desenvolvimento, defendida por L. S. Vigotski, e o uso de uma 
metodologia que ficou restrita a delimitar o curso natural do desenvolvimento; aproximando 
os dados experimentais obtidos por ele às descrições apresentadas por J. W. F. Piaget.

O problema do método na psicologia, particularmente no campo do desenvolvimento 
intelectual infantil, já estava posto e ficava sobremodo evidente quando se observa duas 
teorias que colocam a relação entre obutchénie e desenvolvimento em caminhos comple-
tamente opostos como o fizeram J. W. F. Piaget e L. S. Vigotski. Enquanto, para o primeiro, 
o desenvolvimento é espontâneo e a obutchénie depende de seu nível já alcançado; para o 
segundo, é a obutchénie que está à frente e promove o desenvolvimento. As questões postas 
pela premissa defendida no seio da psicologia marxista exigiam a formação de conceitos, mas 
como não se sabia o método apropriado, delimitava-se apenas o que a criança já sabia fazer.

Disso decorre o impulso para o autor produzir um método experimental que permitisse 
avançar nesse sentido, criando um novo paradigma metodológico para os estudos psíquicos. 
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Assim, com base nas críticas que vinha realizando, P. Ya. Galperin (1998) desenvolve 
seu método de “formação por etapas das ações mentais e dos conceitos”, assumido a 
partir de uma perspectiva metodológica ativa, dirigida à transformação de ações externas 
em ações mentais.

Contudo, embora tenha apresentado críticas ao método vigotskiano, foi graças aos 
avanços e proposições inauguradas por L. S. Vigotski e os vários pesquisadores que tra-
balharam de forma conjunta e/ou simultânea a ele, especialmente A. N. Leontiev, que pode 
produzir um método de estudo da natureza e do desenvolvimento psíquico, investigando a 
gênese e o desenvolvimento em atividades concretas, mediadas por ferramentas. Portanto, 
seu trabalho foi orientado, sobretudo, pelo o que a ciência psicológica marxista já havia 
sinalizado quanto à natureza sócio-histórica da consciência.

A contribuição pioneira de P. Ya. Galperin vai no sentido de criar um método ativo, di-
rigido à formação de novos processos mentais, elaborando procedimentos que fizessem, da 
obutchénie, processos orientados ao desenvolvimento; associados a modos de avaliação e 
registro para que isso pudesse ser implementado sob a forma didática no contexto educativo 
soviético. Por isso, seus avanços metodológicos o levaram à criação simultânea de um méto-
do experimental de investigação e de obutchénie, com estágios que dirigiam ações externas 
no sentido de tornarem-se internas e, nesse sentido, inaugura uma proposta de formação 
gradual, por etapas, como método de investigação psicológica (GALPERIN, 1978 [1992d]).

A teoria de Galperin abriu caminho para o estudo psicológico concreto da 
própria atividade psíquica, convertendo-se em instrumento da estruturação 
de suas formas e de tipos dados. O mérito de Galperin, como explica Talízina 
(1988), consiste não apenas no fato de ele se limitar às teses gerais sobre a 
atividade, nem simplesmente em destacar a ação como unidade de análise 
da atividade psíquica, mas também em converter a investigação da gênese 
das ações mentais (psíquicas) em método de estudo da atividade psíquica e 
ainda em propor-se a estudar os tipos concretos da atividade psíquica a partir 
das ações que compõem esses tipos. (NUÑEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 294).

P. Ya. Galperin procura, em suas investigações, principalmente a partir da segunda 
metade da década de 1940, demonstrar como o pensamento em conceitos presume um 
sistema de ações e como sua formação e desenvolvimento ocorre gradualmente, em etapas 
que vão, paulatinamente, de ações externas (materiais) a ações internas (psíquicas). Os ex-
perimentos vão dando contorno a essa tese com o apoio do trabalho de outros psicólogos 
que, em estudos experimentais, contribuíram para o desenho dessa perspectiva.

As investigações de M. V. Gamezo, realizadas sob a direção de D. B. Elkonin, 
foram dedicadas à formação da habilidade de «ler um mapa geográfico». 
Nesse processo se identificou, claramente, as etapas principais na aquisição 
de uma nova habilidade (a de ler um mapa). Essas etapas são: conhecimento 
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preliminar da tarefa, reprodução material do objeto (com modelagem de areia 
bruta), raciocínio verbal cuidadoso das particularidades de cada local e con-
clusão sobre o seu carácter; em seguida a realização desse mesmo processo, 
não mais de forma verbal, mas interna e parcial; e, por último, a realização 
mental de todas as operações com a verbalização única do resultado final. 
(GALPERIN, 1976 [1979], p. 30, tradução nossa).

O próprio P. Ya Galperin reconhece os antecedentes de sua teoria e as contribuições 
e influências que seus trabalhos sofriam frente aos estudos experimentais que marcavam 
a psicologia pedagógica soviética da época.

Se reunirmos os resultados das investigações anteriormente mencionadas, 
vemos que constituem a parte mais significativa do que mais tarde se deno-
minou «a formação por etapas das ações mentais», e que está já relacionada 
com minhas próprias investigações e as de meus colaboradores. Estas inves-
tigações se iniciaram no começo dos anos 40 e têm sido desenvolvidas até o 
momento atual. (GALPERIN, 1976 [1979], p. 30, tradução nossa).

Com foco nos processos de formação por etapas das ações mentais e dos concei-
tos, P. Ya. Galperin defendeu que a única maneira de se realizar estudos sobre a formação 
dirigida e controlada da atividade orientadora é de “de fora para dentro”. Segundo o autor, a 
psicologia tem meios suficientemente eficientes para apreender não somente o estado psí-
quico final, mas todo o processo de sua formação. O mecanismo a que se refere consiste nos 
procedimentos experimentais de tipo formativo utilizados na época pela psicologia marxista.

Movimento histórico dos experimentos realizados por P. Ya. Galperin e seus 
colaboradores.

P. Ya. Galperin começa sua carreira quando se insere no grupo de estudos de Kharkov, 
na década de 1930, logo que concluí seu curso de medicina, trabalhando dentro da perspec-
tiva da atividade que caracteriza esse grupo e cuja teoria encontrava-se, naquele momento, 
em processo de construção. Nesse período, dedicou-se ao estudo do uso de ferramentas 
por humanos e animais (GALPERIN, 1998), o que pode ser considerado o primeiro de 
vários de seus trabalhos e, graças a relevância que vai assumir, marca sua trajetória de 
pesquisa. Já aqui segue a perspectiva realçada nos estudos de L. S. Vigotski acerca das 
diferenças no uso de ferramentas por crianças e macacos, com destaque para a fala, os 
sinais e os símbolos como humanos.

Nesse experimento, trabalhou com 5 grupos de 10 crianças cada, estudando o de-
senvolvimento de ações simples com o uso de ferramentas. Notou a diferença no uso de 
ferramentas entre crianças menores, que ainda não dominavam o seu significado quando 
comparadas a estudantes em anos mais avançados que apresentavam esse domínio, para 
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as quais as operações instrumentais genuínas, mediadas por ferramentas, haviam sido 
gradualmente adquiridas.

No experimento de Galperin, as crianças apresentaram um progresso gradual 
do uso “manual” inespecífico da pá para um uso instrumental específico. As 
crianças mais novas (de 2 anos) usavam a pá apenas como uma extensão 
da mão, sem prestar atenção ao implícito, embora essa fosse uma condição 
fundamental, definida pelo formato da pá – que a lâmina, como um brinquedo, 
deve ser mantida na posição horizontal e o cabo deve ser levantado vertical-
mente. Naturalmente, o brinquedo escorregou da mão. Em compensação, 
as crianças mais velhas (6 a 7 anos), estiveram totalmente concentradas em 
manter a pá na posição adequada, portanto, ajustando cada movimento da 
mão e do corpo para a lógica objetiva da operação “cristalizada” no formato 
da própria pá. (ARIEVITCH; HAENEN, 2005, p. 156, tradução nossa).

Em seus estudos iniciais, baseados mais em análises de casos clínicos, P. Ya. Galperin 
conseguiu distinguir alguns estágios no domínio de operações de crianças, mediadas pelo 
uso de ferramentas, associando-o ao desenvolvimento sensório-motor, o que se mostrou 
fundamental para o desenvolvimento cognitivo.

Ele descobriu que o desenvolvimento de tais habilidades [exitosas com o uso 
de ferramentas] passou por quatro estágios. O primeiro estágio é caracteriza-
do por operações puramente manuais. O segundo e o terceiro estágios são 
intermediários, nos quais são exploradas as condições de uso das ferramentas. 
No quarto estágio, são realizadas as operações mediadas por ferramentas. 
(HAENEN, 1993, p. 37, tradução e acréscimos nossos).

Suas pesquisas deram sequência com estudos realizados no período da Segunda 
Guerra Mundial, em 1943, em parceria com A. N. Leontiev, trabalhando junto a veteranos 
de guerra que apresentaram várias deficiências nos movimentos do braço. Foram feitos 
diferentes testes de movimentos simples que não se conseguiam fazer de forma natural. 
Entretanto, ao se colocar em situações funcionais (com movimentos idênticos ao do padrão 
motor que não se conseguia realizar), mas agora com diferenças em seu significado e con-
teúdo, o resultado do movimento passou a ser diferente com a mediação de ferramentas se 
comparado àquele executado sem um objetivo claro e uma ação significativa; por exemplo, 
o pente, na atividade de pentear o cabelo.

Como resultados desses estudos P. Ya. Galperin e T. O. Ginevskaia (1947) descre-
veram uma variabilidade de movimentos bem-sucedidos e, com isso, desenvolveram um 
programa de reabilitação da coordenação motora, com até 30% de melhora. Estudo similar foi 
desenvolvido por A. N. Leontiev e A. V. Zhaporozhets (1945 [1960]) em parceria com P. Ya. 
Galperin e A. R. Luria. Foi essa perspectiva de pesquisa que marcou fortemente os trabalhos 
de neuropsicologia, posteriormente, consolidados por A. R. Luria (1947 [1970]).
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A tese principal desenvolvida por P. Ya. Galperin até essa etapa de suas pesquisas 
era a de que o desenvolvimento está orientado por uma atividade útil (inicialmente prática), 
mediada por ferramentas, colaborativas entre crianças e adulto.

Essa ideia se tornou a pedra angular da própria agenda de pesquisa de Gal-
perin. Processos cognitivos como orientadores e reguladores do desempenho 
do indivíduo em relação à tarefa de aprendizagem, ao papel da cultura, ferra-
mentas e a importância da aprendizagem significativa são os temas que foram 
continuados e elaborados nas pesquisas futuras de Galperin. (ARIEVITCH; 
HAENEN, 2005, p. 156, tradução nossa).

Os programas experimentais no ensino começaram na década de 1950, nas várias 
áreas do conhecimento (Matemática, Física, Linguagem, História, entre outros) e envolveram 
psicólogos, didatas, metodólogos e professores de diferentes províncias da antiga União 
Soviética (LONGAREZI, 2019a), que resultaram na edificação de vários sistemas didáticos, 
não somente o Sistema Galperin-Talízina, mas também os sistemas Zankov e Elkonin-
Davidov-Repkin10 (LONGAREZI, 2019a; 2019b; 2019c; 2020a; 2020b; LONGAREZI; SILVA, 
2018; PUENTES; LONGAREZI, 2017a; 2017b; 2020).

Dos trabalhos experimentais no ensino realizados por P. Ya. Galperin e seus cola-
boradores, destacam-se os relacionados ao domínio de habilidades motoras no ensino 
de caligrafia para crianças. O desenvolvimento da habilidade de escrita implica o domínio 
visual motor correto e a mudança do controle visual para o motor. O trabalho experimental 
realizado pelo autor levou à produção de um método de ensino orientado pela identificação 
das unidades básicas da forma das letras, com especial atenção ao seu contorno.

O experimento previa a escrita de cartas, cuja tarefa era a de reproduzir as formas 
corretamente. Considerava-se o segmento de movimento contínuo da escrita a unidade da 
forma. Nos experimentos introduziam-se marcas divisórias (denominadas índices), de modo 
a delimitar as unidades: cada uma delas deveria ser localizada entre dois índices. Com 
esse procedimento, as crianças aprenderam, por meio da análise das formas e das letras, 
o “inventário de índices (das marcas divisórias)”. O procedimento incluía a apresentação, 
pela professora, de um modelo de carta; na sequencia orientava o princípio dos índices, 
indicando como isolá-los, de modo a que os estudantes pudessem coloca-los onde a linha 
começa, termina ou muda de direção. Ao estabelecerem, por si só, o “inventário de índices 

10 “Ainda quando o trabalho elaborado em torno desse sistema tenha sido difundido a partir da denominação “sistema Elkonin-Davidov” 
e que reconheçamos D. B. Elkonin (1904-1984) e V. V. Davidov (1930-1998) como os precursores dessa elaboração didática em 
Moscou, optamos por denomina- lo enquanto “sistema Elkonin-Davidov-Repkin” por admitir, assim como V. V. Davidov também o fez, 
a importante contribuição na Ucrânia, de V. V. Repkin (1927- ) para a edificação do sistema.” (LONGAREZI, 2019a, p. 164). Ademais, 
em estudo recente (PUENTES; LONGAREZI, 2020), temos apresentado vários dados que sustentam os argumentos para a inclusão 
do V. V. Repkin na nomenclatura do sistema, além de demonstrado que não apenas V. V. Davidov faz esse reconhecimento.
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(das marcas divisórias)”, as crianças adquiriram um princípio geral que pode ser utilizado 
em qualquer carta.

Nos estágios iniciais, as crianças identificaram os índices (marcas divisórias) 
desenhando as linhas auxiliares com o lápis no papel e deram a esses índi-
ces características verbais. Na fase final, as crianças identificaram os índices 
mentalmente e com alguma automaticidade, escreveram as cartas de forma 
rápida e correta. (ARIEVITCH; HAENEN, 2005, p. 162, tradução nossa).

Orientado pela hipótese de que o controle e monitoramento dos erros poderia levar 
o estudante a prestar atenção em seu desempenho, P. Ya. Galperin levanta a hipótese de 
que a atenção pode ser ensinada, organizando a atividade da criança que oriente o controle 
sistemático de seu desempenho.

O estudo sobre atenção realizado por P. Ya. Galperin em colaboração com S. L. 
Kabylnitskaia (GALPERIN; KABYLNITSKAIA, 1974) possibilitou avançar experimentalmente 
nesse sentido. O experimento foi realizado tendo em vista o desenvolvimento da atenção aos 
erros ortográficos. O grupo composto por vinte e três crianças de 9 anos, frequentes no ensino 
regular, tomou por critério a indicação dos professores de estudantes considerados por eles 
como desatentos aos erros de ortografia. Como parte do experimento, num primeiro momento, 
as crianças realizam diferentes tarefas para avaliar as razões dos erros cometidos: se são 
por desconhecimento da grafia correta ou se por desatenção. Nessa etapa de diagnóstico 
dois tipos de tarefas foram fundamentais: a de soletrar palavras separadas e de copiar textos 
com erros ortográficos, orientadas a corrigi-los. Na primeira delas, demonstraram domínio 
da grafia porque, praticamente, não cometeram erros ao soletrar palavras. Na segunda, as 
crianças demonstraram domínio da grafia correta porque, em grande parte, conseguiram 
fazer a cópia corrigindo os erros cometidos, propositadamente, no texto original. No entanto, 
ao fazerem a cópia, com as correções, cometeram outros erros, indicando desatenção e 
não falta de conhecimento ortográfico.

Assim verificado, o experimento passou a sua parte central, na qual procurou-se orien-
tar as crianças a monitorar e verificar erros em tarefas ortográficas materiais, com o uso de 
gráficos de orientação fornecidos pelo experimentador. Uma vez dominada a verificação no 
nível material, as tarefas eram realizadas verbalmente, com a descrição das ações, pelos 
estudantes, apenas em voz alta, sem o apoio de instrumentos materiais. Por fim, eram orien-
tados a falarem consigo mesmos, sem a exposição oral externa. Nessa etapa as descrições 
verbais apresentavam-se abreviadas. Como resultado, os estudantes demonstraram o domí-
nio do monitoramento e da verificação ortográfica de modo mental, sem o uso de qualquer 
instrumento material ou a necessidade de expressão verbal externa. Esses dados foram 
comprovados experimentalmente por meio de pré e pós-testes realizados com esse grupo 
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de vinte e três crianças. Neste estudo experimental sobre atenção, P. Ya. Galperin e S. L. 
Kabylnitskaia (1974) concluíram que a atenção pode ser desenvolvida, em orientações inten-
cionalmente promovidas no contexto escolar, mesmo com crianças consideradas desatentas.

Em estudo experimental sobre a formação do pensamento geométrico, tomando como 
referência conceitos básicos da geometria, P. Ya. Galperin e I. A. Volodarskaia (1972) rea-
lizaram um experimento com cinquenta estudantes de 11 e 12 anos que não tinham bom 
desempenho escolar nessa área. Seguindo o método experimental galperiano, que parte 
de orientações de base material, passa por tarefas realizadas com o uso da linguagem ex-
terna, depois interna, tendo em vista ações generalizadas, abreviadas, automatizadas, em 
nível mental, o estudo revelou que todos os estudantes conseguiram identificar as figuras 
geométricas trabalhadas e 93% foram capazes de apresentar elementos conceituais rela-
cionados às situações que envolviam conhecimento geométrico colocadas como tarefas ao 
final do experimento.

Como visto, os experimentos seguem procedimentos que colocam os estudantes em 
atividades materiais e chegam a desenvolver a capacidade de solução das tarefas men-
talmente, de modo gradual, passando por momentos de mediação pela linguagem verbal 
externa e interna.

O modelo experimental produzido por P. Ya. Galperin, em parceria com vários pes-
quisadores, levaram a cabo a característica central da perspectiva educativa galperiana, no 
sentido de, além de demonstrar o potencial desenvolvimental da obutchénie utilizada, se 
configurar enquanto uma proposta de obutchénie.

P. Ya. Galperin desenvolveu, com seus colaborados, mais de 800 trabalhos experi-
mentais (GALPERIN, 1950; 1957 [2001b]; 1957 [2001d]; 1959 [2001c]; 1959 [2017]; 1959; 
1965 [2001a]; 1965; 1976 [1992a]; 1977 [1992b] etc.). O que apresentamos aqui é apenas 
uma ilustração que revela seu esforço conjunto em áreas distintas do conhecimento. No en-
tanto, a qualidade, consistência e quantidade de estudos experimentais realizados, além de 
validarem as teses principais que defende na Teoria da Formação por Etapas das Ações 
Mentais e Conceitos Científicos, fornecem detalhamentos importantes, com descrições 
pormenorizadas dos procedimentos de obutchénie desenvolvimental, que possibilitam aos 
estudantes desenvolverem ferramentas cognitivas.

Experimento de formação gradual: o conceito e sua unidade com a Teoria da Formação 
por Etapas.

O “experimento formativo”, também denominado no contexto da psicologia soviética, 
de “experimento genético formativo”, “experimento sistemático”, “experimento gradual”, “ex-
perimento de formação gradual, ou por etapas”, “experimento pedagógico”, “experimento 



Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina

Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

48 49

didático”, “experimento psicopedagógico”, “experimento psicopedagógico formativo”, “experi-
mento educativo”, “experimento genético-modelador”, “modelagem genética”, “método genéti-
co-experimental”, “trabalho experimental no campo da educação”, entre outros (LONGAREZI, 
2019a); é o método a partir do qual as pesquisas psicológico-pedagógicas investigam as 
formas de obutchénie que promovem o desenvolvimento. Por isso, o modo experimental de 
pesquisa é produzido simultaneamente ao modo experimental de organização e realização 
da obutchénie desenvolvimental. Justamente por essa razão, os caminhos metodológicos 
e educativos produzidos no contexto da psicologia pedagógica soviética foram distintos, em 
se tratando dos diferentes sistemas didáticos soviéticos.

O “experimento genético formativo” foi o nome que P. Ya. Galperin designou à metodo-
logia que introduz em seus trabalhos, em contraposição à forte tendência dos experimentos 
de constatação que marcaram as pesquisas psicológicas da época. Em sua perspectiva, a 
constatação é um tipo de experimento que pode atender às necessidades de várias áreas, 
mas se mostra insuficiente à psicologia do desenvolvimento, uma vez que não permite es-
tudar o fenômeno psicológico em sua essência. Tomado o objeto da psicologia para o autor, 
a orientação como função psíquica, o estudo do fenômeno psicológico demanda a própria 
orientação (que, no contexto da investigação, só pode acontecer na condição do experimento 
formativo); sem a qual a essência do fenômeno não pode ser apreendida.

Os experimentos de tipo formativo se constituíram em metodologias, no contexto 
da psicologia hitórico-cultural, desde os trabalhos iniciais de L. S. Vigotski (1896-1934), 
com o método genético-causal; passando depois pelas investigações realizadas por A. N. 
Leontiev (1903-1979), A. R. Luria (1902-1977), A. V. Zaporozhets (1905-1981), L.V. Zankov 
(1901-1977), P. Ya. Galperin (1902-1988), D. B. Elkonin (1904-1984), V. V. Davidov (1930 
- 1998), V. V. Repkin (1927) e vários grupos de colaboradores.

Apesar do reconhecimento histórico da introdução desse método num contexto diverso 
da produção da psicologia soviética que culminou na proposição didática de vários siste-
mas; é igualmente relevante que se valide a importante contribuição de P. Ya. Galperin na 
proposição do método, uma vez que a elaboração de sua teoria presumiu a elaboração de 
um método particular. Em tal medida, o método de investigação do experimento genético 
formativo de P. Ya. Galperin se constituiu a base do diagnóstico do intelecto infantil, nos 
estudos da formação por etapas de ações mentais e conceitos, enquanto esses, os alicerces 
para a produção do método.

Tal condição é enfatizada também pela psicóloga russa Yulia Solovieva (2020) e pelo 
psicólogo mexicano Luis Q. Rojas (2020), que registram a existência inegável de uma uni-
dade entre o objeto de estudo da psicologia para P. Ya. Galperin, “a orientação como critério 
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fundamental da psique”, e o método que propõe para apreender tal objeto “o experimento 
genético formativo”.

No contexto especificamente do Sistema Didático Galperin-Talízina, cujo processo 
de obutchénie experimental se deu como “formação por etapas das ações mentais e dos 
conceitos”, a pesquisa se constituiu também por etapas. Desse modo, defendemos que o 
método de pesquisa de P. Ya. Galperin possa ser legitimamente denominado de “experimen-
to gradual” ou “experimento de formação gradual, ou por etapas”. Tal perspectiva também 
foi assumida no contexto internacional em que a investigação galperiana foi designada de 
“experimento sistemático” (HAENEN, 1993), sob a análise de que o processo proposto pelo 
autor se constitui pela “formação sistemática”, (GALPERIN, 1983), o mesmo que “formação 
por etapas das ações mentais e dos conceitos”: “[...] a formação sistemática é um experimento 
de ensino-aprendizagem [obutchénie] no qual ações mentais são formadas com proprieda-
des pretendidas (prescritas e desejadas).” (HAENEN, 1993, p. 94, tradução e acréscimos 
nossos). A gênese desses estudos estava, inegavelmente, ligada à história da constituição 
do experimento formativo, ou de formação.

Os experimentos podem ser de constatação ou de formação; sendo o primeiro limitado 
à caracterização do estado atual dos fenômenos, enquanto somente o experimento formativo 
permite estudar a assimilação de conhecimentos e de novas ações, a partir da introdução 
de diferentes condições no processo de sua formação.

Essa qualidade experimental, dada pela condição de formação, pode ser realizada a 
partir de dois tipos de experimentos: de laboratório ou naturais. Os experimentos de labo-
ratório são mais artificiais porque consistem em experimentações realizadas sob condições 
programadas, fora das atividades rotineiras de estudo das crianças e/ou dos jovens. Os na-
turais, por sua vez, consistem em experimentações que ocorrem em sala de aula, incorpo-
radas às condições escolares normais, de tal modo que os estudantes, muitas vezes, nem 
sabem que estão em condições de experimentação.

Foi com base nos experimentos formativos (de laboratório ou naturais) que P. Ya. 
Galperin se fundamentou, tomando-os como orientação para a criação de seu próprio méto-
do de formação, o da “formação por etapas” (“ъпланомето-поэтапное формированиеь”); 
que aqui defendemos que seja nomeado de “experimento gradual” ou “experimento de 
formação gradual, ou por etapas” quando se estiver tomando por referência o método ex-
perimental galperiano.

O experimento nessa perspectiva está dirigido à investigação da formação do pen-
samento científico na criança, voltado para a determinação das condições que promovem 
a formação das ações mentais. E, nesse sentido, as experimentações eram realizadas 
para investigar a assimilação dos conteúdos e a formação das ações mentais com base 
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na introdução de condições diversas. Por isso, pode-se compreender o experimento for-
mativo, na perspectiva assumida por P. Ya. Galperin, como o trabalho de intervenção que 
estuda, promove e analisa a “[…] assimilação do conhecimento e das ações novas durante 
a introdução de diferentes condições no processo de sua formação.” (TALIZINA, 2000, p. 
29). O experimento formativo consiste, portanto, no processo de intervenção psicológico-
-pedagógica que visa o estudo dos processos de formação e desenvolvimento de ações 
mentais; consiste, então, no processo de obutchénie desenvolvimental sob a base das etapas 
que permitem a formação de ações mentais. Por isso, segue sua caracterização enquanto 
“formativo”, porque realiza-se tendo em vista, sobretudo, a formação de ações mentais e 
de conceitos científicos.

No sentido empreendido por P. Ya. Galperin, N. F. Talízina e seus colaboradores, os 
experimentos com essa natureza, preveem as seguintes etapas:

1. A delimitação do objetivo: especificação das hipóteses em uma determinada 
tarefa;

2. O planejamento das etapas do experimento;
3. A realização do experimento: obtenção dos dados;
4. Análise dos dados e
5. As conclusões a que os dados permitem chegar. (TALÍZINA, 2000, p. 27, 

tradução nossa).

P. Ya Galperin, descreve o processo experimental, tal como realizava, dando evidências 
dos elementos que constituem partes e etapas do método que assume para a realização 
de seus estudos:

[...] depois de explicar ao sujeito os componentes do conceito, se lhe dava 
um cartão no qual estavam escritos em coluna os componentes do con-
ceito. O material para a determinação do fenômeno correspondente se lhe 
dava em outro cartão em que aparecia um desenho com as condições [...] 
ou com uma oração escrita [...]. O sujeito devia explicar todos os índices 
do conceito a cada elemento do desenho e a cada palavra da oração e 
depois disso dizer se corresponde a ele ou não alguma parte do material e por 
que. Esse trabalho foi realizado sistematicamente com todas as variedades do 
fenômeno assimilado. Quando o sujeito deixava de utilizar o cartão, nós 
recolhíamos e lhe exigíamos que repetisse todo o procedimento (a aplicação 
de cada componente do conceito a cada elemento do material em voz alta). 
Quando esse procedimento começava a realizar-se rapidamente, sem erros e 
com frequência de forma abreviada, nós passávamos à elaboração própria 
da ação na mente. Para garantir o controle, depois da ação do sujeito, lhe indi-
cávamos o número do componente de acordo com o cartão; o sujeito aplicava 
esse componente ao material “para si” e, em voz alta, dava apenas a con-
clusão. Esse trabalho se realizava até que o sujeito “encontrava rapidamente” 
no material proporcionado, o fenômeno desconhecido em qualquer de suas 
formas, de tal modo que o sujeito não poderia ignorar qualquer componente 
do conceito ou nenhum elemento do material, o conceito se aplicava a todas 
suas variedades e sistematicamente se generalizava; a ação se realizava 
sucessivamente a todos os níveis. Por isso, em nossas condições, não podia 
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deixar de assimilar a ação através da utilização dos componentes do conceito 
mesmo e não podia assimilá-los de outra forma que não fora a concebida por 
nós. (GALPERIN, 1957 [2001b], p. 33, tradução e destaques nossos).

A metodologia incluí, portanto, a explicação para os sujeitos dos componentes do 
conceito; a apresentação desses componentes sob a forma escrita em cartão; a apresen-
tação da determinação do fenômeno em desenho ou na forma escrita em outro cartão; a 
explicação pelo sujeito de cada um dos elementos a partir do desenho ou da frase, de modo 
a correlaciona-los ao conceito fundamentando tais identificações; a repetição da operação, 
em voz alta, sem o uso dos cartões; a aplicação do conceito em todas suas possibilidades, 
criando as condições de sua generalização; e a repetição das ações em diferentes níveis.

Não se estabelece uma sequência para a assimilação dos componentes do conceito, é 
necessário que todos sejam assimilados simultaneamente. Ademais, nenhum componente 
pode ser ignorado, assim como nenhum elemento novo (não presente nos cartões) pode 
ser introduzido. Alterações e/ou interrupções não estão autorizadas. Dessa maneira, “[...] o 
conceito era assimilado somente em seu conteúdo essencial.” (GALPERIN, 1957 [2001b], 
p. 34, tradução nossa).

A garantia de que a assimilação ocorre do modo como planejado, assim como de que 
a generalização se efetiva é resguardada pela metodologia que implica a utilização dos 
componentes do conceito na ordem definida, do mesmo modo que as ações não ocorrem 
a desejo ou escolha dos sujeitos. A metodologia está orientada pela direção da atividade 
do sujeito, estabelecida pelo experimentador e, nesse sentido, pelo método experimental.

Nota-se que o experimento ocorre de modo conjunto com a atividade educativa. E isso 
fica declarado pelo próprio P. Ya. Galperin quando, em análises que faz de seus experimen-
tos formativos, assevera:

Excluímos a aprendizagem como uma tarefa separada: na primeira etapa do 
trabalho, os componentes do conceito se davam na forma de notas no cartão 
e o experimentador cuidava de que isso fosse aplicado metodicamente. O su-
jeito [...] não podia deixar passar desapercebido nenhum deles [componentes 
do conceito]. Se na etapa seguinte, ao pegar o cartão, o sujeito esquecesse 
algum dos componentes, o cartão era incluído novamente. E assim se repetia 
até que o uso do cartão não fosse necessário; frequentemente o conteúdo do 
cartão se assimilava ao final da primeira etapa. A memória intervinha no curso 
da ação e não era uma premissa da assimilação do conceito, nem sua causa, 
senão uma de suas expressões.” (GALPERIN, 1957 [2001b], p. 35, tradução 
e inclusão nossas).

Muitos experimentos foram realizados com estudantes, em sua maioria, considerados 
pelos professores como “desajustados” e com “deficiências”, inclusive, com “retardos mentais”.

A solidez desses estudos, no que tange à consistência da assimilação nos processos 
experimentais foi confirmada com grupos de controle e em situações em que os estudantes, 
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ao longo de um período de quatro meses, eram postos a utilizarem o conceito em tarefas 
de diferentes graus de dificuldade. O uso do grupo de controle permitia que os resultados 
fossem comparados e dessem, ao experimento formativo, elementos que confirmassem 
sua eficácia. No que tangencia o trabalho experimental coordenado por P. Ya. Galperin, no 
grupo de controle, foram excluídas algumas etapas que impactaram nos resultados obtidos, 
quando comparados aos evidenciados no experimento de formação gradual.

No experimento de controle não se garantiu que as etapas se constituíssem de forma 
íntegra, de tal modo que se misturaram elementos de diferentes etapas. Como consequência, 
notou-se que “devido à elaboração intensiva dos elementos de outras etapas, em cada nível 
se pode compensar a exclusão de qualquer outro nível, de tal forma que nenhum deles, na 
forma isolada, é absolutamente necessário em um ou outro momento.” (GALPERIN, 1957 
[2001b], p. 36, tradução nossa).

Os resultados com os experimentos de controle indicaram, também, que a ausência 
da ação com cartões (da ação materializada) foi o elemento mais negativo para a assimi-
lação. O cartão, além de corrigir a linguagem, reproduz as relações essenciais do objeto. 
Assim, quanto menor o domínio das habilidades precedentes, mais essa ausência representa 
dificuldade no processo de assimilação.

O sujeito recebe o instrumento “em suas próprias mãos” e torna-se dono da 
situação, enquanto, na sua ausência, ele se torna um executante passivo, que 
depende das indicações de outros. Isso [...] se manifesta claramente na assimi-
lação do conceito. Em uma palavra, “a ação materializada” constitui um contato 
direto com a realidade. (GALPERIN, 1957 [2001b], p. 36, tradução nossa).

Por fim, os experimentos de controle levaram à constatação de que a ação da lingua-
gem também é fundamental para a passagem para a ação mental. A ausência da ação da 
linguagem levou, conforme dados experimentais, a uma ação em si mesma, principalmente 
quando se tratavam de tarefas difíceis e com alunos que apresentavam dificuldades no 
processo de assimilação.

Os processos experimentais foram dando elementos para que ficasse evidente a ne-
cessidade de todas as etapas para a assimilação do conceito; a ausência de uma delas 
(especialmente a primeira - a materializada - e a segunda - a no plano da linguagem) sempre 
comprometia a assimilação (no nível mental). Justamente esses dados levaram P. Ya Galperin 
a correlacionar assimilação e formação de conceitos, uma vez que demonstra como, “por seu 
conteúdo, a ação se assimila; pelo modo de sua existência psicológica real, ela se forma.” 
(GALPERIN, 1957 [2001b], p. 38, tradução nossa). Para o autor, a assimilação corresponde 
à “apropriação de algo”, “as principais etapas em que se realiza a ação, representam os 
níveis sucessivos de transformação do fenômeno objetivo em algo cada vez mais próprio.” 
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(GALPERIN, 1957 [2001b], p. 38, tradução nossa). A assimilação ocorre mediante a “[...] 
formação de uma série de reflexos sucessivos do conteúdo objetivo da tarefa” (idem). A ação 
é objeto de assimilação quando se tiver como referência seu conteúdo, no entanto, quando 
se tomar o modo de sua existência psicológica, a ação é objeto de formação.

A formação do conceito, por sua vez, implica seu domínio enquanto imagem. Em seu 
processo, nota-se que inicialmente a criança é capaz de compreender as características do 
conceito, mas ainda não o tem enquanto imagem; é preciso a generalização abreviada e 
automatizada que se constitui no processo de ação da forma materializada à mental, pas-
sando pela linguagem. O mecanismo ativo da imagem é conteúdo psicológico do estereótipo 
dinâmico que, em síntese, se constitui na unidade da ação mental generalizada, abreviada 
e automatizada com seus resultados.

Por seu conteúdo, detrás de cada imagem (e, entre elas, o conceito) se oculta 
uma ação mental generalizada, abreviada e automatizada. O esclarecimento 
dessa ação significa o deciframento do mecanismo psicológico da imagem 
e, em particular, da explicação psicológica do conceito. (GALPERIN, 1957 
[2001b], p. 39, tradução nossa).

Em síntese, os experimentos eram realizados enquanto processo de obutchénie ex-
perimentais acompanhados de grupos de controle que iam permitindo a variação de ações, 
de modo a que se pudesse comprovar a eficácia e necessidade das etapas que compõem, 
na perspectiva galperiana, as ações necessárias ao processo de assimilação e formação 
do conceito e das ações mentais; o que reforça nosso entendimento de que o método 
experimental de P. Ya. Galperin pode ser designado enquanto “experimento gradual” ou 
“experimento de formação gradual, ou por etapas”.

Atividade experimental de diagnóstico do nível de desenvolvimento e de formação de 
ações mentais e conceitos científicos.

No contexto dos experimentos realizados por P. Ya. Galperin, N. F. Talízina e seus 
colaboradores, o diagnóstico das etapas de desenvolvimento intelectual da criança era rea-
lizado utilizando esquemas da Base Orientadora da Ação para delimitar a aceitabilidade ou 
não da colaboração do psicólogo. O método do diagnóstico incluía o uso de diferentes for-
mas do esquema da base orientadora (concreto, perceptivo/por imagens e/ou lógico-verbal), 
que permitia, para além da identificação da aceitabilidade da colaboração, a delimitação do 
nível de desenvolvimento do estudante, ou seja, do potencial de sua zona de seu desen-
volvimento. Esse processo, a depender do modo de sua condução, resulta em formação de 
novas ações e de conceitos.
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Em linhas gerais, as características dos estudos de diagnóstico os habilitam ao co-
nhecimento das condições e do domínio dos conceitos nos processos psíquicos estudan-
tis. Os experimentos permitiram compreender que a formação dos conceitos não ocorre em 
iguais níveis em crianças diferentes. Enquanto umas já executam mentalmente certas ações 
com os conceitos, outras a fazem em voz alta ou, ainda, com o uso de cartões. Na dimensão 
específica dos estudos de diagnóstico,

[...] o experimento formativo (para o diagnóstico) se apoia na zona de desen-
volvimento próximo, durante a qual o psicólogo constrói (forma) na criança 
a ação ou o hábito novo. Portanto, a utilização da zona de desenvolvimento 
próximo para o diagnóstico do intelecto, requer a seleção de tais ações ta-
refas), às quais são novas (desconhecidas) e, ao mesmo tempo, acessíveis 
para a criança; quer dizer, se encontram em sua zona de desenvolvimento 
próximo. Durante a formação da ação intelectual nova, o psicólogo apresenta 
ajuda à criança na forma de base orientadora da ação, à qual constitui o tipo 
de ajuda que necessita a criança; o processo de trabalho da criança com esse 
esquema, mostra se é capaz ou não de aceitar a dita ajuda; se foi efetivo ou 
não. Em outras palavras, o conceito de esquema de base orientadora da ação 
concretiza a compreensão da ajuda que o psicólogo fornece à criança durante 
o experimento formativo. (SOLOVIEVA, 2014a, p. 148, tradução nossa).

Para a realização dos experimentos apresentavam-se para as crianças/sujeitos ações 
intelectuais novas, tendo em vista a solução de problemas. Esse processo presume duas 
etapas. Na primeira, apresenta-se uma Base Orientadora da Ação no plano concreto, para 
então investigar as possibilidades de executá-la no plano lógico-verbal, de imagens-concretas 
e de ações concretas. A segunda etapa, por sua vez, presume a disponibilização de uma 
Base Orientadora da Ação no plano lógico-verbal para, então, levantar as possibilidades de 
execução independente no mesmo plano. Caso não se consiga desenvolver nesse plano, 
apresenta-se na forma de imagens e, se ainda assim a solução não for possível, apresen-
ta-se finalmente na forma concreta.

Ressalta-se que no processo experimental, se a finalidade for a de diagnóstico é im-
portante que o movimento seja do plano superior (lógico-verbal) para o inferior (concreto) e, 
se a finalidade for a de formar ações enquanto processo educativo, o movimento deve ser 
no sentido contrário.

As ações não precisam manter-se todas em execução, ou seja, é possível suprimir 
algumas delas se a criança executar a ação no nível superior, lógico-verbal; o que significa 
que ela não apresenta a necessidade de passar por todas as ações (de níveis inferiores). 
Depreende-se, pois, que o primeiro “[...] indicador do critério qualitativo e global do nível 
de desenvolvimento intelectual da criança (Karpov, 1983)” (SOLOVIEVA, 2014a, p. 151, 
tradução nossa) é o plano lógico-verbal, o mais elevado da atividade intelectual. O segundo 
indicador é o êxito da atividade mediada pela Base Orientadora da Ação apresentada pelo 
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experimentador. Dessa forma, se a criança não realiza a ação em nível lógico-verbal, orien-
ta-se para que a tentativa seja a de realizá-la a partir do esquema da Base Orientadora da 
Ação a ela disponibilizada.

Se o primeiro critério se relaciona com o plano de desenvolvimento intelectual 
na qual a criança realiza a ação, o segundo critério se relaciona com o plano 
de desenvolvimento intelectual no qual a criança aceita o esquema da base 
orientadora da ação, que lhe proporciona o psicólogo. (SOLOVIEVA, 2014a, 
p. 151, tradução nossa).

Os experimentos revelaram que o plano mais alto em que a criança aceita o esque-
ma da Base Orientadora da Ação indica que seu desenvolvimento corresponde ao plano 
mais alto em que realiza a ação nova. Nos estudos sobre o desenvolvimento intelectual, 
os experimentos assumem dois indicadores e/ou critérios, que apontam também para dois 
caminhos de avaliação dos planos de desenvolvimento: o plano de execução e a aceitação 
da explicação do esquema pelo adulto.

Ademais, as atividades experimentais, demonstraram a correlação entre o grau de 
generalização e conscientização, se o plano de desenvolvimento intelectual estiver no plano 
lógico-formal. Isso quer dizer que as experimentações realizadas no âmbito dos estudos 
de P. Ya. Galperin, N. F. Talízina e seus colaboradores estabelecem uma relação de de-
pendência entre as características da ação e sua forma (LE VAN AN, 1995).

Cabe, no entanto, esclarecer que essas investigações não se restringiram ao contexto 
da ex-União Soviética, como os trabalhos realizados em Moscou (TALÍZINA; KARPOV, 1987; 
KARPOV, 1983), incluíram estudos no Vietnã (LE VAN AN, 1995) e na China (CHZHAO 
HUNCHZHUN, 1995). De um modo geral, os trabalhos como um todo foram relevantes para 
se fazer evidente os métodos de diagnóstico psicológico nessa perspectiva, com dados que 
demonstraram que o êxito na formação de conceitos científicos não depende apenas da idade 
cronológica e, consequentemente, do processo de periodização infantil, mas também do plano 
de desenvolvimento intelectual da criança. Assim, como as condições histórico-sociais das 
crianças são fundamentais na constituição de seus processos psíquicos (ZAPOROZHETS, 
1996), os processos de desenvolvimento intelectual precisam considerar, além de indicadores 
quantitativos, indicadores qualitativos (SOLOVIEVA, 2014a).

O método experimental para o diagnóstico e a formação do conceito e das ações 
mentais inclui, pelo menos, duas séries que passamos a descrever brevemente para que se 
compreenda o movimento colaborativo do sujeito na relação com o estudante, assim como o 
lugar que ocupa a Base Orientadora da Ação em todo o processo experimental. Passemos, 
então, à primeira série do estudo.
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A primeira série do experimento para a avaliação do nível de desenvolvimento intelec-
tual inclui três etapas: a 1. identificação da novidade da ação, 2. a apresentação da Base 
Orientadora da Ação e 3. a verificação do nível de desenvolvimento intelectual na Zona de 
Desenvolvimento Possível.

A etapa 1 consiste em identificar a novidade da ação. A ação conhecida pode ser 
avaliada a partir de outras características da ação, seja o grau de automatização, reflexão, 
assimilação, redução ou mesmo o de generalização. No entanto, tratando-se da avaliação 
da novidade da ação essa é apresentada em um nível inferior, no plano das ações con-
cretas. Se a criança não resolver nesse plano significa que a ação se constitui nova para 
ela e, dessa forma, se tem diagnosticada a novidade da ação. Caso resolva e se pretenda 
também verificar o grau de assimilação da ação, a etapa pode incluir sua verificação no 
nível lógico-verbal. O experimento pode querer identificar apenas se a ação é nova ou não, 
mas pode querer delimitar o grau de assimilação, nos planos verbal, perceptivo ou concreto.

Para essa verificação apresentam-se problemas verbais. Se eles são resolvidos (sem 
a colaboração) conclui-se “[...] que o plano de assimilação dessa ação era lógico- verbal e 
que essa criança já tem a base orientadora da ação suficiente para solucionar essa ação 
intelectual de maneira independente.” (SOLOVIEVA, 2014b, p. 187). Quer dizer, a ação 
dessa criança está em um plano lógico-verbal, em sua Zona de Desenvolvimento Possível. 
Para esses casos, se dá por encerrada a verificação da novidade da ação na primeira série 
do experimento e se passa à segunda série. Entretanto, se a criança não resolve um dos 
problemas, lhes são apresentados com o apoio de imagens, o objeto representado sob a 
forma material. Se ambos são solucionados significa que o nível de desenvolvimento está 
no plano das imagens concretas. Se um dos problemas não é solucionado, conclui-se que 
o nível está no plano das ações concretas. A partir das conclusões desta etapa, passa-se 
à segunda série do experimento.

Em síntese, para verificação da novidade da ação, se a ação for nova já se passa 
para a etapa seguinte da Base Orientadora da Ação, caso contrário, lhes são apresentados 
problemas em nível verbal, se não solucionados, são apresentados sob a forma de imagens.

A etapa 2 compreende a apresentação da Base Orientadora da Ação e se inicia logo 
que a novidade da ação é verificada e seu respectivo grau de assimilação, quando ele com-
põe parte do experimento. Quando se está na primeira série do experimento o esquema 
da Base Orientadora da Ação é apresentado no plano das ações concretas e se realiza 
em níveis diferentes de colaboração; de um nível mais rudimentar da Base Orientadora da 
Ação ao seu esquema completo. O esquema, em seu nível completo, precisa ser assimila-
do pelo estudante.
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Sendo assim, se depois da explicação do problema a criança já o resolve significa que 
assimilou o esquema da Base Orientadora da Ação, em um nível mais reduzido de ajuda11, 
o primeiro. Quando a solução do problema se dá no primeiro nível de ajuda, o psicólogo 
experimentador passa a verificá-lo em seu plano de execução independente e, quando não 
se consegue êxito, passa-se ao segundo nível de ajuda. Em geral, se faz um levantamento 
estatístico do percentual de crianças que resolvem o problema no primeiro nível de ajuda em 
grupos de diferentes classes sociais. No segundo nível, a ajuda é menos reduzida, embora 
não se constitua o nível completo da orientação. Nesse nível, o experimentador repete o 
procedimento adotado no primeiro nível, porém a ajuda vai um pouco mais adiante. As ex-
plicações vão acompanhadas de ações concretas de tal maneira que na ajuda, de modo 
completo ou não, o experimentador vai criando as condições para que a criança solucione 
o problema de forma independente. Esse processo se dá à medida que vai possibilitando a 
apropriação do modo de solução do problema durante a ajuda. No caso da solução corre-
ta, a partir desse segundo nível de ajuda, coloca-se à criança para solucionar o problema, 
mais uma vez, agora de forma independente. Uma vez solucionado, de modo autônomo, já 
se passa à identificação do plano superior de execução independente. Entretanto, se não 
houve êxito nessa resolução, passa-se ao terceiro nível de ajuda.

O terceiro nível de ajuda se constitui na explicação completa, com todos os desdo-
bramentos dos procedimentos para a resolução do problema. A explicação, acompanhada 
da demonstração concreta, está aberta à manipulação, pela criança, dos objetos, a partir 
da qual se efetivam a observação, comparação e o estabelecimento de relações para a 
solução do problema. A manipulação se dá, nesse nível, na forma mais detalhada porque 
o experimentador indica todas as ações elementares para que o problema seja soluciona-
do. Por isso, esse terceiro nível representa o esquema completo da Base Orientadora da 
Ação. Só depois de solucionar o problema, com a ajuda nesse nível, é que se passa ao 
plano de execução independente.

Essa etapa de apresentação da Base Orientadora da Ação tem por objetivo levar a 
criança a compreender o princípio de execução da ação, ou seja, sua lógica; mesmo porque, 
nessa, a criança não soluciona o problema, aceita a explicação do adulto e copia sua solu-
ção. Por isso, se a criança não obtém êxito em algum desses níveis significa que o adulto 
pode ter cometido algum erro de procedimento.

Por fim, a etapa 3, compreende a verificação do nível de desenvolvimento intelec-
tual na Zona de Desenvolvimento Possível. Espera-se aqui que a criança solucione um 
problema e sua execução independente pode ser observada a partir de seu plano superior 

11 O termo “ajuda” é empregado neste texto no sentido do conceito de colaboração, tal como tratado por L. S. Vigotski.
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de desenvolvimento intelectual. Assim, o problema é apresentado no plano lógico-verbal, 
perceptivo e material, conforme explicitado.

Na segunda série do experimento se introduz um outro tipo de problema, o chamado 
“terceiro excluído” ou “classificação elementar”. O que difere essa segunda série da primeira 
é que nela se apresentam, simultaneamente, a Base Orientadora da Ação nos três planos 
de desenvolvimento intelectual: lógico-verbal, perceptivo e material. Para cada base orien-
tadora, a solução dos problemas precisa ocorrer no mesmo nível apresentado.

Como a probabilidade de respostas aleatórias é maior, nessa segunda série do ex-
perimento, se utilizam dois tipos de problemas. Para a verificação da novidade da ação, 
os apresentam no plano material. Assim como para a primeira série do experimento, se a 
criança não os solucionar é porque tratava-se de uma novidade para ela; caso contrário, pas-
sa-se a investigar sua solução no nível perceptivo ou lógico- verbal. A solução do problema 
nesses dois planos indica que seu nível real está no plano verbal de assimilação. Mas, se 
pelo menos um deles não tenha sido solucionado, indica- se dois outros problemas no plano 
perceptivo. A solução de ambos confirma o nível de desenvolvimento nesse plano, em não 
sendo esse o resultado, o nível de desenvolvimento está no plano material.

A diferença para a elaboração do esquema da Base Orientadora da Ação nessa segun-
da série é que ela se apresenta nos três planos simultaneamente, iniciando-se pelo plano 
superior e, em cada plano, se utilizam os três níveis de ajuda que, neste caso, correspondem 
às ações elementares que compõem o problema: a ação de similaridade, a ação de busca 
de figuras correspondentes e a ação de exclusão da que se distingue das demais.

No esquema de orientação no plano verbal, o primeiro nível de ajuda é mais reduzido, 
uma vez que só indica o início da solução do problema. Se esse nível de ajuda não se mos-
trar suficiente para a solução do problema, então repete-se a orientação dada e se avança 
um pouco mais, com uma ajuda um pouco mais contundente na orientação para encontrar 
a resposta. Se ainda não for o suficiente, o terceiro nível de ajuda é mais completo e inclui 
não só as orientações gerais para encontrar a solução, mas o princípio lógico para a solução 
do mesmo. Em cada um dos níveis de ajuda o experimentador repete a orientação anterior 
e introduz uma nova, um pouco mais incisiva na construção de sua resposta, até o terceiro 
nível em que a criança, além de receber todas as explicações, tem acesso também à lógica 
da própria solução.

A verificação da ZDP no plano lógico-verbal inclui, portanto, a solução de dois pro-
blemas no nível lógico-verbal, tendo em vista evitar, como anunciado, um possível acerto 
aleatório do problema. Uma vez assim solucionados ambos problemas, o estudante fica 
dispensado do experimento. Em não tendo sido solucionado, passa-se a apresentá-la no 
plano das imagens concretas.
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Assim como o esquema de orientação do plano lógico-verbal, no plano das imagens 
concretas, as instruções e perguntas são as mesmas; partindo dos três níveis de ajuda 
que passam do mais reduzido ao mais completo, conforme as respostas demonstradas 
pelo estudante no experimento. A verificação da ZDP no plano das imagens concretas se 
confirma caso, ao final, a criança responda aos dois problemas; caso contrário, passa-se à 
apresentação do esquema da Base Orientadora da Ação no nível concreto.

Este último se efetiva, por sua vez, com o uso e a manipulação direta de objetos, re-
cebendo um, dois ou três níveis de ajuda, a depender da necessidade demonstrada pela 
criança no processo do experimento. A Zona de Desenvolvimento Possível no plano das 
ações concretas se confirma quando, a partir do esquema de orientação com uso de objetos 
concretos, a criança soluciona dois problemas de forma independente. Caso contrário, fica 
evidenciado que esse tipo de ação não se encontra na zona de possibilidade da criança.

Essas duas séries do experimento descrevem o movimento do diagnóstico que vai do 
plano superior (lógico-verbal) para o inferior (concreto). Cabe lembrar, no entanto, que, con-
forme mencionamos anteriormente, o movimento de formação gradual das ações mentais e 
dos conceitos, no processo educativo e/ou experimental formativo das ações e dos conceitos, 
segue a mesma metodologia, porém, no sentido contrário: do plano inferior (concreto) para 
o superior (lógico-formal).

Todo o esforço investigativo, no âmbito da formação das ações e conceitos, acontece 
enquanto processo de obutchénie experimental e se efetiva por etapas que evidenciam a 
variação da relação entre uma situação sensorial direta com os objetos e o esquema men-
tal. Na primeira etapa, a criança é colocada numa relação direta com o objeto; numa etapa 
intermediária do experimento coexistem a percepção e o novo plano mental. Por sua vez, a 
terceira e última inicia-se quando o plano concreto se submete ao plano mental. Resulta que 
cada uma dessas fases se constitui por tipos de orientações distintas. As mudanças obser-
vadas em processos experimentais a partir de cada uma dessas orientações se expressam 
em condições experimentais em áreas distintas do conhecimento, sejam as relacionadas à 
matemática ou ao próprio ensino de línguas.

No entanto, somente no terceiro tipo de orientação é que se estabelece a relação entre 
os conhecimentos concretos e os esquemas gerais.

Os conhecimentos concretos sobre os fatos e as leis da área estudada se 
formam (no terceiro tipo de orientação) sobre a base dos esquemas gerais. Na 
aritmética, estes são os conhecimentos concretos dos números e as operações 
com eles; na morfologia, são os grupos e categorias concretas de palavras e 
as regras de suas variações, concordância etc.; e na caligrafia, as particula-
ridades das letras, sua escrita sozinha e em sua união com outras letras etc. 
(GALPERIN, 1969 [2001f], p. 82, tradução nossa).
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Nos primeiro e segundo tipos de Base Orientadora da Ação, a assimilação dos conhe-
cimentos se dá sem uma relação entre os esquemas gerais. Dessa maneira, fora do terceiro 
tipo de orientação (BOA) os fatos, assim como as leis, não influem sobre o raciocínio.

Nota-se que o conjunto de estudos experimentais realizados leva a algumas conclusões 
que foram, sobremodo, importantes para a edificação da teoria e do método galperiano:

a) As ações se formam conjuntamente com as imagens sensoriais e os conceitos 
sobre os objetos dessas ações, imagens e conceitos representam aspectos 
diferentes do mesmo processo. [...]

b) O plano mental constitui somente um dos planos ideais. O outro é o plano 
perceptivo. É possível que um terceiro plano, independente da atividade de 
cada pessoa, seja constituído pelo plano da linguagem. O plano mental se 
forma somente sobre a base da forma verbal da ação.

c) A ação se move para o plano ideal, seja completamente, ou só em sua parte 
orientadora. [...]

d) A transferência da ação no plano ideal, em particular no plano mental, se re-
aliza refletindo seu conteúdo objetivo através de cada um desses planos e se 
expressa pelas variações múltiplas, sucessivas, da forma de ação.

e) A transferência da ação ao plano mental, sua interiorização constitui somente 
um aspecto de sua variação. Outros aspectos não menos importantes são 
as variações de todas as ligações da ação, da medida de sua diferenciação, 
da medida de seu domínio, do tempo, do ritmo e dos indicadores de força. 
(GALPERIN, 1969 [2001f], p. 69- 70, tradução nossa).

O método de estudo da gênese dos processos cognoscitivos se constitui também em 
procedimento formativo dos processos cognoscitivos. Assim, o diagnóstico e a formação 
das ações diferem-se apenas pela direção do movimento experimental de formação gradual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O estudo sobre o método experimental desenvolvido por P. Ya. Galperin em um intenso 
trabalho colaborativo com vários psicólogos, fisiólogos, filósofos, metodólogos, didatas e 
professores, confirma que sua teoria foi edificada sob a base da produção simultânea de um 
Método de estudo da gênese dos processos cognoscitivos e de uma Teoria da formação 
por Etapas de Ações Mentais e Conceitos.

No seio do método e, evidentemente, da teoria, concluímos que a da Base Orientadora 
da Ação se constitui no importante instrumento formador e impulsionador de novas ações 
e conceitos. Sua elaboração, nesse sentido, é parte edificante dos processos de obutché-
nie desenvolvimentais na perspectiva galperiana e, dessa forma, é a engrenagem nuclear 
do método de estudo e da própria obutchénie propostos pelo autor. Em sua elaboração, a 
Base Orientadora da Ação se configura no processo de organização e desenvolvimento da 
atividade, em suas várias etapas. Por sua vez, a orientação e as intervenções (do professor 
ou do adulto mais experiente) nas ações podem ser compreendidas como os processos de 
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colaboração que ocorrem na Zona de Desenvolvimento Possível do estudante e, portanto, 
impulsionadoras do seu desenvolvimento. A organização, orientação e colaboração não se 
limitam à Base Orientadora da Ação, se dão, em unidade, ao longo de todas as etapas da 
obutchénie na proposição galperiana, seja na etapa motivacional, materializada, de lingua-
gem verbal externa, interna ou mesmo na etapa mental.

Uma leitura vigotskiana da perspectiva apresentada por P. Ya. Galperin inclui o papel 
do professor nos três sentidos apresentados por L. S. Vigotski (2003, 2007): como organiza-
dor, orientador e colaborador do processo de obutchénie-desenvolvimento dos estudantes.

Essa colaboração adulto-criança, com base na organização e orientação do professor, 
respeitadas as etapas e direções apontadas pelos estudos realizados por P. Ya. Galperin, 
constituem as ferramentas metodológicas de formação e desenvolvimento enquanto processo 
educativo gradual por sua natureza de “formação gradual”; o que nos leva à conclusão de 
que seu método de estudo merece o status de “experimento de formação gradual”, tal como 
temos defendido neste texto.

Os avanços que os trabalhos realizados por P. Ya Galperin trouxeram à psicolo-
gia e à educação têm sido objeto de interesse crescente de pesquisadores, psicólogos 
e didatas ocidentais (HAENEN, 1988; 1993; ARIEVITCH; HAENEN, 2005; SOLOVIEVA, 
2014; SOLOVIEVA; ROJAS, 2013; 2020; ALVAREZ; SOLOVIEVA, 2019; LEÓN, 2019; 
NÚÑEZ; RAMALHO, 2017; 2018; NÚÑEZ; LEÓN; RAMALHO, 2020; NÚÑEZ; PINHEIRO; 
GONÇALVES, 2019; MENDOZA; DELGADO, 2018; PUENTES; PUENTES; ARAÚJO; 
CLAUDINO, 2018; LONGAREZI; PUENTES, 2013; 2017b), e têm colocado sua teoria e 
método na pauta científica de vários estudos desenvolvidos no escopo de uma teoria desen-
volvimental em diferentes países. Esperamos que as sínteses e produções interpretativas 
que apresentamos sobre seu método possam contribuir para o entendimento dos processos 
metodológicos enraizados na história da gênese e constituição da Teoria da Formação por 
Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, assim como do desenvolvimento do Sistema 
Didático Galperin-Talízina; com impactos para análises sobre o experimento de formação 
gradual de ações mentais e conceitos científicos.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, durante os últimos anos, tem-se constatado um aumento significativo de 
estudos fundamentados nos pressupostos teórico-metodológicos da Enfoque Histórico-
Cultural, relativos às pesquisas de L. S. Vygotsky, à Teoria Psicológica da Atividade, de A. N. 
Leontiev e, mais recentemente, à Teoria da Formação das Ações Mentais e dos Conceitos, 
de P. Ya. Galperin, evidenciado pelo crescente número de publicações de artigos científicos 
e capítulos de livros dedicado a esses autores. Esse interesse está relacionado, de certa 
forma, à busca de referências de uma psicologia e de uma pedagogia capazes de orientar 
uma didática cuja finalidade é o desenvolvimento integral dos estudantes como cidadãos 
na sociedade do século XXI.

Esses referenciais, no Brasil, têm sido utilizados a partir de diversas leituras e inter-
pretações que podem se afastar ou se aproximarem de suas bases filosóficas e epistemo-
lógicas numa dada medida, com possíveis perdas de sentido. É válido ressaltar que não 
é possível considerar essas teorias de forma estática, descontextualizada, desconexa, o 
que seria contrário à sua própria história. Há leituras desses referenciais que contrapõem 
as posturas teóricas de Vygotsky, Leontiev e Galperin, ao passo que outras as apresentam 
como contínuas, com certa linearidade, o que consideramos improcedente. As relações 
entre esses autores se inserem numa linha teórica de continuidade baseada em negações 
dialéticas quando se consideram as possibilidades e as limitações de cada uma delas na 
configuração de um dado enfoque paradigmático. Para o próprio Galperin (1992), existia 
uma continuidade fundamental entre Vygotsky, Leontiev e sua teoria, embora ele tenha 
reelaborado algumas das categorias das referidas teorias.

A situação anterior demanda reflexões sobre as relações entre esses autores e suas 
contribuições na compreensão da Psicologia soviética. O confronto entre Vygotsky e Leontiev, 
e, depois, entre estes e Galperin, como fez Kozulin (1986), um dos norte-americanos que 
tem divulgado a escola de Vygotsky no ocidente, pode levar a uma visão limitada, e não 
dialética da ciência psicológica soviética.

Em relação à teoria de Galperin, propósito deste texto, julgamos pertinente divulgá-
-la por ser uma teoria construída durante mais de 50 anos, estar firmemente apoiada em 
dados experimentais e resultar das contribuições de todo um conjunto de teóricos que, de 
uma forma ou outra, ajudou a edificá-la como uma das respostas a perguntas-chave feitas 
à Psicologia da época.

Na elaboração dessa teoria e de uma proposta de objeto de estudo da Psicologia, houve 
a influência de várias fontes teóricas e filosóficas que fazem parte do que podem ser conside-
rados pressupostos de uma psicologia geral genética. Entre essas contribuições, destacamos 
a Teoria da Reflexologia, de I. P. Pavlov; a Teoria Histórico-Cultural, de L. S. Vygotsky e a 
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Teoria da Atividade, de A. N. Leontiev, assim como, no marco da filosofia do materialismo 
dialético e histórico, os autores como V. I. Lenin, K. Marx, F. Engels e E. V. Ilienkov.

É importante ressaltar que essas influências não o levaram simplesmente a uma aplica-
ção acrítica dessas teorias na elaboração por Galperin de sua teoria. da Teoria de Galperin. 
Esta teoria foi fruto, isso sim, de contradições dialéticas, de “negações de negações” em 
relação a tais influências. Isso permitiu a reelaboração criativa das ideias de Vygotsky e 
de Leontiev, necessárias para a criação de novos conteúdos coerentes com uma nova 
formulação teórica. Esse caminho mostrou a genialidade de Galperin em fazer crescer e 
desenvolver a Teoria Histórico-Cultural e a Teoria da Atividade numa nova configuração 
teórico-metodológica da Psicologia, sem deixar de perder a sua essência comum e de criar 
uma direção e uma escola própria da Psicologia. Neste texto, pretendemos discutir sobre 
esse movimento com o intuito de somar esforços às muitas outras reflexões sobre autores 
da Psicologia soviética e de mostrar que, para entender Galperin, faz-se necessário situá-
-lo no embate teórico com outros psicólogos, como Vygotsky e Leontiev, o que requer, por 
sua vez, um estudo aprofundado e dialético das obras dos três autores, comparando-os e 
analisando suas ideias em conjunto e cronologicamente.

Para a elaboração deste texto, apoiamo-nos em autores conhecedores da 
vida e obra de Galperin, entre eles J. Haenen, M. A. Stepanova, V. Zichenkov, I. B. 
Núñez, G. Fariñas, T. Gabay, além do próprio Galperin. Por sua vez, considerando nossas 
experiências de pesquisa com a teoria de Galperin, a sua diversidade de pontos de vista 
dialogando com as divergências e confluências de outros pesquisadores, de reconhecida 
aproximação dialética com o autor, procuramos expressar uma interpretação (aproximação) 
de questões que julgamos relevantes no sentido de compreendê-la como resultado de uma 
dada etapa do desenvolvimento dialético da Psicologia soviética, e não como um processo 
sem contradições. Dessa forma, não interpretamos as contradições como antagonismos 
irreconciliáveis, mas como necessárias ao desenvolvimento científico. Certamente, essas 
contradições não podem estar limitadas àquelas de natureza filosófica e epistemológica, 
sem considerar outras de natureza política e ideológica do contexto em que Galperin viveu 
e desenvolveu sua teoria.

Primeiramente, faremos uma breve contextualização da vida de Galperin no sentido de 
chamar a atenção para aspectos que, sem dúvida, tiveram uma influência significativa nas 
suas pesquisas. Na continuação, apresentaremos uma discussão das influências de L. S. 
Vygotsky e de A. N. Leontiev, destacando as reformulações do conceito de ação na elabora-
ção da Teoria de Galperin. Por fim, refletiremos sobre o conceito mais relevante e intrigante 
da Teoria de Galperin, o de orientação, ou base orientadora da ação, que, constantemente, 



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 72

ainda desperta importantes debates sobre seu conteúdo, em especial, quando considerado 
objeto de estudo da psicologia como disciplina científica.

Finalizamos com um breve esboço do método de pesquisa proposto pela teoria, lem-
brando que Galperin sempre teve a preocupação não só com o objeto da Psicologia e com 
um corpo teórico-científico mas também com a questão do método, que era inseparável de 
seu programa de pesquisa.

A TEORIA DE GALPERIN SITUADA EM UM BREVE CONTEXTO HIS-
TÓRICO

As teorias científicas surgem e se desenvolvem em contextos históricos e sociais, 
pautadas por pressupostos praxeológicos e ideológicos que não devem ser desconside-
rados, fora dos quais podem se tornar incompreensíveis e susceptíveis a críticas distorci-
das. A contextualização da vida de Galperin permite uma melhor aproximação de sua obra 
se consideramos o fato de esta ter uma longa vida de produção (mais de cinquenta anos) e 
de o autor não ter publicado muitas das reformulações de suas ideias em artigos ou livros. 
Essas ideias podem ser encontradas em seus arquivos pessoais e na revisão de trabalhos 
publicados por muitos de seus colaboradores com os quais teve uma relação acadêmica 
profunda durante vários anos (GABAY, 2012). Não procuramos aqui fazer uma exaustiva 
exposição da vida prolífera e genial de Galperin (porque não somos capazes e nem seria 
possível neste espaço restrito), mas, sim, fornecer alguns aspectos selecionados de sua 
trajetória acadêmica excepcional que julgamos pertinentes aos propósitos deste texto.

Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1983) nasceu em Tambov, uma grande cidade go-
vernamental da parte europeia da antiga Rússia, aproximadamente a 480 quilômetros do 
sudeste de Moscou, no o dia 2 de dezembro de 1902. Mudou-se para Kharkov em 1911, 
capital da antiga Ucrânia, onde seu pai era um reconhecido médico cirurgião e otorrinola-
ringologista. Formou-se em medicina, na especialidade de psiconeurologia em 1926, pelo 
Instituto Médico dessa cidade. Desenvolveu atividades profissionais como médico na área 
de psiquiatria, numa das clínicas do Instituto de Psiconeurologia da Ucrânia, transformada 
em Academia de Psiconeurologia em 1932.

Na fundação da Academia de Psiconeurologia da Ucrânia, ajudou na formação do 
conhecido Grupo ou Escola de Kharkov ao convidar L. S. Vygotsky, A. R. Luria, A. N. 
Leontiev, P. I. Zaparozhets e L. I. Bozhovich, entre outros, para fazerem parte dessa aca-
demia de relevante atividade científica na época. Esse era um período de reestruturação 
da psicologia tradicional na União Soviética, um processo fortemente desenvolvido por 
Vygotsky, em especial na sua Teoria Histórico-Cultural do psiquismo humano, que se preo-
cupou, nas palavras de Leontiev (1992), em construir as bases de uma psicologia marxista da 
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consciência. Essa reestruturação foi marcada por profundas mudanças políticas e ideológicas, 
nas quais o materialismo dialético e histórico era a filosofia oficial do país, que vivenciava e 
construía uma revolução socialista. Da mesma forma, como apontou Galperin em entrevista 
concedida a Haenen, existia toda uma preocupação de se lutar contra o idealismo filosófico 
ocidental (HAENEN, 1996).

Leontiev (1999) destaca que a tarefa principal dos psicólogos, no período da Revolução 
Socialista Soviética, era elaborar uma nova teoria para superar as ideias da psicologia in-
trospectiva da consciência individual, que se fundamentava no idealismo filosófico. A luta 
contra o behaviorismo, a reatologia e a reflexologia, que simplificavam os processos men-
tais e os reduziam a processos fisiológicos, também era uma meta, pois levavam a uma 
explicação inadequada da consciência como manifestação superior de mente. O trabalho 
de reformulação da Psicologia Soviética não era, segundo Leontiev, tomar os resultados 
prontos de uma dada psicologia e combiná-los com as teses do materialismo dialético, sem 
primeiramente reformular as suas bases, mas, sim, fazer o movimento contrário, ou seja, 
construir uma psicologia marxista.

Nesse período, em Kharkov, Leontiev ocupava a chefia do Departamento de Psicologia 
do Instituto de Psiconeurologia onde dava continuidade aos estudos sobre os fundamentos 
da Escola Histórico-Cultural, fundada por Vygotsky. Mas essa continuidade também se dá 
numa oposição a algumas das ideias de Vygotsky como também à pedologia, da qual era 
um de seus representantes. Lembremos aqui que a Universidade de Moscou foi o cenário do 
nascimento da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, e Kharkov se configurou como o centro 
de origem da Teoria da Atividade de Leontiev e do desdobramento dessa escola em outros 
grupos com novos interesses na psicologia da atividade, da consciência e da personalidade.

É interessante reiterar que Leontiev e o Grupo de Kharkov, que continuaram a linha 
da teoria de Vygotsky, se opuseram, entre outras, à ideia desse autor sobre a origem e o 
desenvolvimento da consciência. Se, para Vygotsky, o papel decisivo no desenvolvimen-
to ontogenético da consciência está no uso da linguagem e na fala das crianças durante 
atividade, para Leontiev (1992), a consciência da criança era um produto de sua atividade 
prática e das relações objetivas que estabelece com a realidade, em situações de comuni-
cação. A problemática da atividade prática, externa, conforme Zinchenkov (2013), na Teoria 
da Atividade, era um imperativo sobre a questão do ideal, da consciência. A atividade foi 
colocada, segundo ele, completamente acima da consciência e da personalidade.

Em Kharkov, Galperin teve uma intensa vida acadêmica. Inicialmente, trabalhou com 
Luria e depois com Leontiev, com quem aprendeu a planejar e desenvolver experimentos 
na área da Psicologia (HAENEN, 1989). Nesse período, também se envolve no ensino da 
Psicologia Geral. Foi um momento no qual ele já manifestava interesses em questões da 
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Teoria de Pavlov. É importante ressaltar que, das reflexões críticas à ideia do reflexo orien-
tador da Teoria de Pavlov, surgiram importantes proposições para a definição de Galperin 
(1976) do objeto de estudo da Psicologia. Galperin trabalhou no Instituto Pedagógico de 
Kharkov como professor assistente de Psicologia. A partir de 1936, até o início da Segunda 
Guerra Mundial, se dedicou principalmente à Psiquiatria.

Suas importantes vivências científicas em Kharkov as aproximaram de Pavlov, de 
Vygotsky e de Leontiev, mas nem por isso deixaram de ser fontes de contradições com esses 
teóricos. Suas insatisfações com lacunas e incongruências que apontava nesses teóricos 
foram, sem dúvida, importantes elementos que o impulsionaram à formulação de novas 
perguntas de pesquisa e à busca por respostas, num movimento que os aproximava e, ao 
mesmo tempo, os afastava, o que foi essencial para a criação de sua teoria. Nas palavras 
de Zinchenko (2013), não houve nenhuma autoridade indiscutível para Galperin a tal ponto 
de aceitar, de forma acrítica, ideias de teóricos pelos quais sentia profunda admiração.

Em 1935, Galperin defendeu sua tese de doutorado na área de ciências médicas, na 
qual tratou da diferença psicológica entre o uso de instrumentos auxiliares em animais e em 
humanos com o intuito de estudar o desenvolvimento do pensamento e da fala bem como 
as relações da atividade prática com funções psicológicas em diferentes níveis genéticos 
(STEPANOVA, 2017). Esse estudo lhe permitiu discutir a diferença qualitativa entre a nature-
za biológica dos animais e a essência sócio-histórica do homem no contexto das discussões 
sobre a natureza das ações internas e dos processos de sua formação, o que se tornou um 
marco significativo na história da Teoria da Atividade e na de Galperin.

De 1941 a 1943, durante a II Guerra Mundial, Galperin foi médico num hospital na 
Sibéria, onde trabalhou também como psicólogo com Leontiev em problemas relacionados à 
restauração de movimentos dos braços de soldados feridos. Essas práticas estavam funda-
mentadas nas ideias de Leontiev sobre a formação de funções mentais na atividade objetiva. 
Essa experiência prática influenciou o desenvolvimento posterior da Teoria da Atividade. 
Sublinha-se que, para Zinchenko (2013), os estudos realizados por Galperin, durante esse 
período, mostraram que a formação de uma ação mental é precedida da formação de uma 
imagem da situação e da própria ação em si nessa situação, algo essencial para o conceito 
de orientação na sua teoria.

Em outubro de 1943, após o fim da guerra, Galperin foi para a Universidade Estadual 
de Moscou junto com Leontiev a convite de S. L. Rubinstein. De 1943 a 1960, foi professor 
do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e, posteriormente, a partir de 1966, 
do Departamento de Psicologia nessa mesma universidade. Durante esses anos, não deixou 
de ter relações acadêmicas com Leontiev. Ministrou aulas de Psicologia Geral, Filosofia, 
História da Psicologia, entre outras disciplinas. Foi nesse período que teve a oportunidade 
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de desenvolver experimental e teoricamente pesquisas para responder questões chaves da 
Psicologia como ciência na época.

Galperin propôs sua Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos 
no final da década de 1940, início de 1950, como tentativa de solução teórica para explicar a 
função orientadora como essencial para a psique humana e para sua formação, delimitando 
o objeto de estudo da Psicologia. Em 1952, apresentou, pela primeira vez, sua teoria para a 
comunidade científica. Já em 1959, no I Congresso da Sociedade de Psicologia da URSS, 
argumentou sobre os tipos básicos de ensino ao relacionar a influência do tipo de orientação 
a seu potencial desenvolvimentista para a aprendizagem. Segundo Stepanova (2017), os 
resultados mais relevantes de suas pesquisas sobre a teoria são propostos numa publica-
ção de 1959, no primeiro volume de “Ciências Psicológicas da URSS”. Em 1965, defendeu 
sua tese de pós-doutorado, na qual discutiu sobre os resultados mais significativos de suas 
pesquisas acerca da formação das ações mentais e dos conceitos.

De 1971 a 1983, chefiou o Departamento de Psicologia Infantil e, a partir de 1983 até 
a sua morte, foi professor consultor desse mesmo Departamento. Em 1976, publicou seu 
trabalho principal: “Introdução à Psicologia”. Nessa publicação, de acordo com Stepanova 
(2003), revela sua teoria como uma psicologia geral genética.

Galperin participou ativamente de diversos congressos e reuniões nacionais e inter-
nacionais de Psicologia, nos quais teve a oportunidade de debater suas ideias com reco-
nhecidos psicólogos, entre eles, J. Piaget. Foram oportunidades para apresentar sua teoria 
e aperfeiçoar seus pontos de vista. Publicou numerosos artigos em prestigiadas revistas 
científicas. Durante muitos anos, realizou um número significativo de pesquisas experimen-
tais envolvendo uma legião de discípulos e pesquisadores. Formou um grupo expressivo de 
pesquisadores os quais contribuíram especialmente na elaboração da sua teoria e na com-
provação desta com sólidos dados experimentais. Entre seus colaboradores e orientandos, 
estavam os prestigiados N. F. Talízina, V. V. Davydov, N. G. Salmina, Z. A. Reshetova, N. S. 
Patina, A. I. Poldosky, entre outros (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2015).

A história da sua teoria se confunde com a história de sua vida num projeto realizado 
ao longo de mais de 50 anos. Como Galperin mesmo explicou (HAENEN, 1996), sentiu o 
interesse e a preocupação pela Psicologia como ciência desde adolescente, o que influenciou 
na definição de seu objeto de estudo e de seu método, algo que foi central em toda sua tra-
jetória acadêmica para a qual dedicou sua vida. A busca pelo objeto de estudo da Psicologia 
se tornou, nas palavras do próprio Galperin, a procura pelo Pássaro Azul (L’Oiseau bleu) da 
Psicologia, em alusão ao conto de fadas francês escrito por Madame d´Aulnoy e publicado 
em 1697, no qual essa busca era, de certa forma, a busca pela felicidade. Galperin foi um 
homem de seu tempo e a ele entregou sua genialidade.
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INFLUÊNCIAS DE L. S. VYGOTSKY

A importância das ideias de L. S. Vygotsky em Galperin são enormes. Isso pode ser des-
tacado em toda sua obra e em momentos especiais, entre os quais citamos três. No Relatório 
de 1965, no qual apresentou sua teoria para a comunidade científica mundial, Galperin 
chamou a atenção para os ensinamentos de Vygotsky que tinham sido incorporados por 
ele em sua teoria. Em 1976, na Faculdadde de Psicologia da Universidade de Moscou, em 
ocasião de 800 aniversário do nascimento de Vygotsky, ministrou a palestra: “O significado 
de L. S. Vygotsky para nós hoje”, na qual apresentou sua ideia de a Psicologia soviética 
estar baseada no legado desse eminente psicólogo, reconhecendo não só a importância da 
obra de Vygotsky assim como a de continuar desenvolvendo suas ideias. Já em 1981, junto 
com outros eminentes psicólogos soviéticos, na Faculdade de Psicologia da Universidade 
de Moscou, na palestra ministrada e intitulada “A criatividade cientifica de L. S. Vygotsky e 
a psicologia moderna”, reconhece novamente a Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky, 
como o início de uma nova psicologia não clássica, o que permitiu a construção da Psicologia 
como ciência objetiva (STEPANOVA, 2017).

As ideias de Vygotsky formaram a base de todas as escolas científicas da Psicologia 
soviética, criadas no período entre 1920 e 1940, que se desenvolveram como necessidades 
dessa área de conhecimento. Entendemos as contradições que foram inerentes à sua dinâ-
mica dialética como negações de negações, pautadas num dado contexto histórico-social e 
ideológico, o que fez florescer uma diversidade de pontos de vistas teóricos e metodológicos 
dentro de um quadro geral dessa Psicologia. O problema da estrutura da consciência e seu 
desenvolvimento, no entendimento de Galperin (1976), era uma preocupação central da nova 
Psicologia de Vygotsky e de seus seguidores, entre os quais se incluíam os membros da 
Escola de Kharkov. Era necessário, no entendimento de Galperin, estudar os meios possíveis 
de tirar a Psicologia do mundo fechado da consciência e da auto-observação ou introspeção.

Ao contrário dos primeiros introspeccionistas, que viam a consciência como um domínio 
autocontido, e dos behavioristas, que negavam qualquer status da consciência, Vygotsky 
procurou estudar a consciência como parte das relações culturais e sociais. Para ele, a 
experiência humana é social, histórica e consciente, e o mundo da consciência é uma certa 
versão transformada e internalizada do mundo social externo, como alertou Galperin (2017).

Em Kharkov, Galperin encontrou, várias vezes, Vygotsky assistindo a algumas de suas 
palestras. Apesar de seus limitados contatos pessoais, Galperin era um profundo conhe-
cedor de sua obra. É importante frisar que Galperin, segundo Zinchenko (2013), teve, da 
mesma forma que Elkonin, a oportunidade de ler a publicação dos trabalhos de Vygotsky 
numa coletânea, embora incompleta. A admiração de Galperin por Vygotsky era tal que o 
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considerava como o único gênio real na história da Psicologia russa e soviética, um raio de 
luz na confusão da crise da Psicologia da época.

As ideias de Vygotsky tiveram um impacto especial no desenvolvimento da Teoria de 
Galperin, entre as quais, podemos destacar: a) o papel das ferramentas culturais, materiais 
e simbólicas como mediadoras e reguladoras da atividade psíquica humana; b) os proces-
sos de internalização da atividade externa como movimento da vida social e cultural para 
a psique humana; c) os processos de formação de conceitos; as ideias sobre as funções 
psicológicas superiores, as relações dialéticas entre pensamento e linguagem e a formação 
da consciência; e e) o papel do ensino no contexto escolar como potencializador do desen-
volvimento humano.

Galperin (1967) esclareceu terem sido três as ideias fundamentais de Vygotsky para 
o desenvolvimento de aspectos básicos de sua teoria:

a) a estrutura das funções mentais superiores só se revela no estudo de sua gênese, 
no processo de sua formação, quando se tornam indistinguíveis como um fenôme-
no cujo tipo, natureza e estrutura são completamente diferentes;

b) os processos mentais como fenômenos psíquicos ocultam uma “essência” que não 
é dada inicialmente, mas é revelada na formação desses processos;

c) a essência dos fenômenos mentais não se reduz a processos fisiológicos, por um 
lado, e a esquemas lógicos das coisas, por outro, mas são uma organização inte-
grada, característica da atividade orientadora internalizada.

Galperin (2017) se fundamentou em algumas ideias de Vygotsky: em relação à existên-
cia objetiva e externa de formas de atividade humana, que mais tarde se tornariam formas 
de atividade mental; a presença de um processo especial – a transformação de formas 
intersubjetivas e objetivas em formas intrassubjetivas, “subjetivas”. A partir delas, Galperin 
delineou o caminho da internalização. Essas disposições, para Galperin, rechaçaram o con-
ceito idealista subjetivo dominante da psique, estabeleceram novas tarefas e delinearam um 
novo caminho para o desenvolvimento do pensamento teórico e da pesquisa experimental 
na Psicologia soviética.

Essas ideias foram incorporadas nos estudos de Galperin, constituindo-se como uma 
continuidade dialética de Vygotsky, uma vez que suas pesquisas ajudaram a mostrar e a 
desenvolver, na prática, importantes hipóteses estruturantes da teoria de Vygotsky.

Embora reconhecesse as ideias de Vygotsky, relacionadas a certas questões, ele as 
achou insuficientes. Assim, Galperin foi buscar novas respostas para conhecidas perguntas 
da Psicologia soviética, quando as de Vygotsky não satisfaziam as exigências de suas preo-
cupações científicas. Em especial, quis encontrar respostas relacionadas ao objeto de estudo 
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da Psicologia e à formação de ações mentais, produto de processos de internalização da 
atividade externa, bem como à formação de conceitos científicos pelos estudantes na escola.

Galperin foi um dos psicólogos da Escola de Kharkov que fez críticas à Pedologia, da 
qual Vygotsky, como foi dito, era um importante representante (HAENEN, 1996). No enten-
dimento de Galperin, a Pedologia não deveria ser uma ciência com a pretensão de integrar 
outros campos disciplinares, como a Pedagogia, a Psicologia, a Fisiologia, entre outras, como 
ciência interessada no estudo das crianças (HAENEN, 1989). Na sua análise, isso, de fato, 
tirava da Psicologia a possibilidade de ciência com um dado objeto de estudo. Certamente, 
essa posição não significava dissociar a Psicologia de um diálogo construtivo com outros 
campos disciplinares para a compreensão da complexidade dos fenômenos psíquicos hu-
manos, o que era próprio de seu pensamento dialético e sistêmico. Para Galperin, o de-
senvolvimento científico levou, entre outras coisas, à diferenciação disciplinar, e não a uma 
integração forçada, limitada pela impossibilidade de alguém ser um especialista em todas 
as disciplinas envolvidas na Pedologia. Essas ideias, de certa forma, estavam associadas 
às críticas oficiais do governo que, no plano ideológico, proibiu a Pedologia como disciplina 
científica no Decreto de 1936, na antiga União Soviética. É importante assinalar, seguindo 
as palavras de Galperin, que um dos argumentos do Decreto para a abolição da Pedologia 
foi o uso indevido da disciplina por professores que, negando-se a ministrar aulas a crianças 
com atraso no desenvolvimento, realizaram testes de inteligência para encaminhá-las a ins-
tituições específicas que saberiam tratar as deficiências de aprendizagem (HAENEN, 1989).

Um conceito estratégico de Vygotsky na Teoria de Galperin é o da internalização, fun-
damentado na lei genética geral do desenvolvimento cultural e considerado por Galperin de 
grande valor heurístico. Para Galperin (2017), deveu-se a Vygotsky o fato de o conceito de 
internalização ter entrado no campo da Psicologia soviética com outro conteúdo.

Galperin (1976) entende que Vygotsky deu um passo essencial na criação de uma 
teoria psicológica sobre a consciência ao formular que as funções psicológicas superiores, 
tipicamente humanas, resultam das formas de comunicação entre pessoas e da internaliza-
ção de “fora para dentro” nessa comunicação. Não obstante, a formulação desse conceito 
provocou em Galperin (1967) a necessidade de fornecer, ao conceito de Vygotsky, um novo 
conteúdo com possibilidades de relacioná-lo com a formação das ações mentais na sua teo-
ria. Estas são resultado das transformações que as ações externas objetivas, como gênese 
das ações mentais na transição do material para o mundo ideal, ou seja, para o mundo da 
consciência, experimentam.

O conceito de Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP), que se relaciona muito ao de 
internalização, também foi questionado por Galperin (2001) pela formulação geral feita por 
Vygotsky. Segundo Galperin, esse conceito tem certa imprecisão por não apresentar, por 
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exemplo, critérios para diferenciar o que a criança faz sozinha em relação ao que poderia 
fazer com a ajuda de outra pessoa mais experiente. Essa posição crítica foi parte importante 
de sua busca na compreensão dos processos de formação das ações mentais como resulta-
do dos processos de internalização de ações externas materiais, mediadas e em situações 
de colaboração. De certa maneira, como explica Haenen (1989), Galperin tentou preencher 
essa lacuna e incorporou a Zona de Desenvolvimento Próximo de Vygotsky na sua ideia de 
formação das ações mentais e dos conceitos por etapas.

Para Vygotsky (1987), a linguagem era a principal ferramenta simbólica da vida psí-
quica, e uma de suas funções é a comunicação, permitindo ao sujeito formar e desenvolver 
as funções psicológicas superiores assim como organizar e regular seu comportamento nas 
relações com os outros. Vygostky, segundo Leontiev (1992), considerou que a mente humana 
não se desenvolve na atividade prática em si, mas nas novas relações sociais que nela se 
originam com os produtos da cultura humana (entre eles, a linguagem). Os processos de 
desenvolvimento da mente humana refletem sua origem histórico-cultural.

Ainda que Vygostky tenha tratado do papel da atividade prática no desenvolvimento 
dos processos mentais humanos, concentrou-se na investigação do papel das ferramentas 
culturais mediadoras nesse desenvolvimento, algo considerado por Leontiev (1979) como 
uma limitação na compreensão do psiquismo humano. Esse autor, ao refletir de forma 
crítica sobre essas ideias de Vygostky, apontou para o fato de não serem os conceitos 
nem as ferramentas culturais (signos), por si sós, os fatores essenciais que determinam o 
desenvolvimento do psiquismo humano e, sim, a vida real, a atividade que o sujeito realiza 
no contexto das relações sociais que estabelece com os outros. Cabe ressaltar que essas 
críticas também foram compartilhadas por Galperin.

Além disso, Galperin (1976) difere de Vygotsky em relação à afirmação de que a 
mediação e o uso de ferramentas simbólicas são as características fundamentais que dife-
renciam a psique dos humanos se comparada com a dos animais. Para ele, essa diferença 
fundamental, no plano psíquico, se dá na capacidade humana de poder se orientar na ativi-
dade, e não apenas de reagir pelos instintos de natureza biológica ou de usar determinadas 
ferramentas simbólicas. Na perspectiva de Galperin (1992), à semelhança de Leontiev, essa 
mediação ocorre no processo de organização da atividade pelos adultos dirigida às crianças, 
processo no qual elas adquirem novos métodos de lidar com símbolos, noções sociais e 
conceitos científicos.

A questão da linguagem também foi importante na Teoria de Galperin (1992). Seu 
papel no desenvolvimento da consciência, o que tinha sido discutido profundamente por 
Vygotsky, não deixou de ocupar um lugar central nos processos de formação das ações 
mentais. A relação entre pensamento e linguagem (consciência e linguagem) foi estudada 
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intensamente pelo autor nas pesquisas que realizou sobre o ensino de línguas estrangeiras. 
Baseado nas ideias de Marx, assumiu a postura filosófica do materialismo dialético da cons-
ciência social e sua relação com a linguagem, que também é prática e existe para outras 
pessoas, e, portanto, existe para o sujeito na sua consciência real. Em suas elaborações 
teóricas, Galperin valorizou a importância da fala como uma etapa da linguagem externa no 
desenvolvimento do psiquismo humano, o que não descarta as interações comunicativas 
nas etapas anteriores. Não obstante, conforme Galperin (2017), o conteúdo específico da 
atividade mental além de não ter sido resolvido por Vygotsky, também não foi abordado.

É interessante perceber que Galperin (1992) compartilhou a importância das ideias 
de Vygotsky sobre o desenvolvimento dos conceitos nas crianças, o que levou aquele a 
considerar o conceito como a célula da consciência. Apesar disso, foi contrário em relação 
à ideia de Vygotsky sobre os conceitos científicos no contexto escolar se formarem na ado-
lescência, e não na infância, algo que, como explicam Núñez; Ramalho e Oliveira (2020), 
foi amplamente demonstrado em seus estudos. Por sua vez, como argumentam esses au-
tores, Galperin ajudou a esclarecer a natureza dos conceitos científicos escolares (teóricos) 
sob a ótica da lógica dialética ao relacioná-los com o seu potencial desenvolvimentista na 
orientação do terceiro tipo.

É oportuno destacar que Vygotsky, como explica Davydov (1995), trazia, na sua teoria, 
uma visão de atividade presente na vida do sujeito, consequentemente, segundo o autor, 
não seria correto pensar que ele não levou em conta essa categoria. Vygotsky era um co-
nhecedor da filosofia clássica alemã e um marxista, assim, segundo Davydov (1995), não 
poderia desconsiderar as ideias de Marx sobre os problemas da atividade humana. Por 
isso, como afirma o próprio Leontiev, foi Vygotsky quem começou a elaborar a noção sócio-
-histórica da atividade no contexto da Psicologia que ele deu continuidade. Leontiev (1999) 
destacou o fato de Vygotsky ter usado a categoria mediação por instrumentos psicológicos 
nos processos mentais, o que se constitui como uma analogia aos instrumentos no trabalho 
humano, evidenciando que a atividade objetiva tinha significado em seus trabalhos, embora 
seu enfoque da atividade humana fosse, predominantemente, de natureza semiótica. Sendo 
assim, vários autores consideram a teoria de Vygotsky como pertencente à primeira geração 
das teorias da atividade da Escola Soviética (NÚÑEZ, 2009).

As diferentes críticas e possibilidades de interpretação (e, porque não, de desenvolvi-
mento) da teoria de Vygotsky feitas por psicólogos soviéticos, entre eles Leontiev e Galperin, 
nos levam a uma análise (de forma geral) de superações dialéticas das ideias de Vygotsky 
feitas por Leontiev, o que, por sua vez, fornece elementos para uma compreensão das re-
lações dialéticas da teoria de Galperin com esses autores.
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As críticas de Galperin à teoria de Vygotsky, especialmente por considerá-la muito 
abrangente, o estimulou a assumir uma postura dirigida a explicações mais detalhadas que 
foram necessárias aos vários projetos de pesquisa que desenvolveu.

INFLUÊNCIAS DE A. N. LEONTIEV E A QUESTÃO DA AÇÃO NA TEO-
RIA DE GALPERIN

A aproximação acadêmica de Galperin com Leontiev se iniciou no Grupo de Kharkov, 
como foi assinalado anteriormente. Nesse grupo, participou ativamente da elaboração da 
Teoria da Atividade de Leontiev. É importante destacar que Galperin foi um dos responsáveis 
por Leontiev e vários de seus colaboradores terem ido para Kharkov. Durante muitos anos de 
sua vida, Galperin trabalhou com Leontiev, participando em pesquisas conjuntas e debates 
importantes. As ideias de Leontiev, em especial as da atividade, da ação e da operação, 
assim como as ideias de Vygotsky, tiveram uma grande influência na elaboração da teoria 
de Galperin, não acriticamente, mas na forma de negações dialéticas, o que permitiu um 
crescimento na compreensão do papel da atividade humana no desenvolvimento da psique 
humana e da personalidade.

Leontiev (1992) avançou em relação às ideias de Vygotsky ao explicar o papel principal 
da atividade prática no desenvolvimento humano, destacando a influência do uso das ferra-
mentas mediadoras. Segundo Galperin (1984), a interpretação engenhosamente delineada 
por Vygotsky sobre a formação de conceitos científicos nas crianças foi objeto de umas das 
críticas de Leontiev a este, uma vez que ele não fazia referência à atividade necessária 
que permite a assimilação dos conceitos científicos pelas crianças a partir dos conceitos do 
cotidiano com os quais a criança entra na escola. Nesse sentido, ganha importância não só 
a linguagem e a comunicação no desenvolvimento desse processo como também os tipos 
de atividade que o potencializam (não é qualquer tipo de atividade que tem esse efeito no 
desenvolvimento). Nessa linha de raciocínio, Leontiev e muitos de seus colaboradores diri-
giram a atenção para a atividade humana, sua estrutura, suas relações com a consciência e 
a personalidade, elaborando ideias-chave que explicavam o sentido da vida humana. Essa 
atenção resultou, segundo Galperin (2017), em esforços de muitos psicólogos soviéticos 
dos anos 1930 a 1960 que se dedicaram a provar, teórica e experimentalmente, essas pro-
posições abrangentes.

Alicerçado nas ideias do materialismo dialético e histórico e no lugar da categoria tra-
balho nessa filosofia, Leontiev (1992) defendeu a tese de que o desenvolvimento humano 
não é determinado apenas pela experiência filogenética. Não é, tampouco, determinado 
pela experiência individual de adaptação às mudanças do meio, e, sim, pela experiên-
cia histórico-social que o sujeito individualiza (objetiva) por intermédio dos processos de 
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apropriação nas relações com objetos e fenômenos do mundo circundante bem como nas 
relações práticas e verbais conjuntas que realiza com as pessoas que o rodeiam. A categoria 
atividade passa a ser estratégica na compreensão das relações sujeito-objeto na formação 
dos processos psíquicos-humanos e da personalidade. Dessa forma, o homem encontra-se 
diretamente relacionado à sua atividade que, por sua vez, está condicionada pelo nível do 
desenvolvimento de seus meios e de sua organização. Justamente em Leontiev (1992), as 
relações práticas com o mundo e a atividade com os objetos são primárias na formação da 
consciência. Galperin (1976) concordou com Leontiev em relação à atividade externa (ob-
jetal consciente) ser a base do desenvolvimento psíquico humano. Para Leontiev (1992), a 
atividade psíquica, também chamada de objetal, implicava não só a comunicação verbal, que 
também está presente na atividade consciente, mas também, antes de tudo, uma verdadeira 
atividade inicial como um produto previamente pensado.

Em Leontiev (1992), o conceito de atividade revela o psiquismo como resultado das 
relações entre o homem e a realidade, o que permite um dado entendimento da consciên-
cia como um produto histórico-social mutável. Nessa concepção, não é qualquer mediação 
com a realidade externa que se constitui numa atividade, mas, sim, aquela que possibilita 
a satisfação consciente de necessidades físicas, materiais, culturais, espirituais etc. Dessa 
forma, o objetivo da atividade sempre coincide com o seu motivo. Seguindo essa linha de 
pensamento, conclui-se que a atividade prática consciente se configura como a forma prin-
cipal de assimilar a experiência sociocultural sendo esta fruto do reflexo psíquico humano, 
uma vez que o estudo da consciência e da psique remete à atividade dos indivíduos em 
determinados contextos sócio-históricos. No homem, diferentemente dos animais, a ativida-
de é essencialmente mediada, na qual deixa de existir uma relação direta entre o motivo e 
seu objetivo. A relação entre sujeito e objeto é sempre mediada por ferramentas materiais 
e simbólicas também denominadas de artefatos culturais de mediação.

De forma semelhante a Vygotsky, Leontiev (1992) confere importância ao conceito de 
internalização, mas foca a atenção no papel da atividade externa no desenvolvimento do 
psiquismo humano, estabelecendo-a como a fonte material e inicial da atividade mental. 
Segundo Galperin (1984), Leontiev enfatizou o papel principal da atividade objetiva externa 
no desenvolvimento da atividade mental e da consciência, diferente de Vygotsky, que preferiu 
enfatizar o papel das ferramentas simbólicas no desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores da criança.

Nechaev (2003) destaca várias divergências teóricas entre Galperin e Leontiev, evi-
denciadas tanto em críticas que Galperin fez à Teoria da Atividade, no seu livro Introdução 
a Psicologia, como em críticas que Leontiev faz desse livro. Em relação a essas controvér-
sias, existem diversas narrativas. Nós compartilhamos o entendimento de A. A. Leontiev 
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para quem essas divergências eram mais de rigor teórico do que pontos de vista contrários. 
Como explica Nechaev (2003), isso pode ser constatado em várias publicações de Leontiev 
espalhadas em manuscritos, nas quais faz reconhecimentos explícitos à teoria de Galperin.

Entendemos que Galperin (1976) incorporou algumas das ideias de Leontiev, das 
quais se inclui a da psique humana ser inseparável da atividade, que é a substância da 
psique, segundo palavras do próprio Leontiev (1979). No entanto, Galperin (1976), ao en-
tender o pensamento como uma forma especial de atividade do sujeito, considerou que, nos 
estudos de Leontiev, as características psicológicas da atividade mental eram reduzidas, 
principalmente, no que diz respeito a suas motivações eliminando o seu conteúdo opera-
cional. Dessa forma, o desenvolvimento da Teoria da Atividade e a elaboração da teoria de 
Galperin exigiam compreender o que faz a psique, considerada uma atividade, e incluir o 
conteúdo operacional objetivo da atividade externa na pesquisa psicológica. Nessa direção, 
exaltamos as contribuições de Galperin para o entendimento das ações humanas na Teoria 
da Atividade de Leontiev.

A QUESTÃO DA AÇÃO NA TEORIA DE GALPERIN

Como foi discutido, Galperin (1976) avaliou o conceito de atividade de Leontiev como 
muito amplo, por isso, preferiu usar o termo ação, e não atividade, na sua teoria.

Outra razão para essa preferência foi o fato de a ação poder ser, equivocadamente, 
considerada um fenômeno mais concreto de ser estudado sob diferentes aspectos. Enquanto 
Leontiev estava envolvido em uma análise teórica da estrutura motivacional da atividade, 
Galperin (1976) também estava interessado na atividade – consciente, objetiva e real –, cuja 
eficácia é determinada não só pela qualidade da motivação como também por sua composi-
ção operacional. Notou que Leontiev não desenvolveu o conteúdo processual e operacional 
da atividade e fez somente deste uma preocupação de suas pesquisas. Galperin deu um 
novo conteúdo ao conceito de ação ao discutir suas partes estruturais e funcionais e suas 
qualidades em termos de parâmetros suscetíveis de serem usados para a sua caracterização 
e para a dinâmica de sua formação e desenvolvimento.

Ao estabelecer uma diferença entre atividade, ação e operação na base de critérios 
motivacionais, na perspectiva de Leontiev, o conteúdo processual da atividade objetal fica-
va fora dos limites da psicologia, e a atividade psíquica perdia a riqueza de seu conteúdo 
objetal. Por isso, para Galperin (1976), era necessário responder à uma pergunta essencial: 
o que constitui o conteúdo operacional que confere ao psiquismo o caráter de atividade?

A ação, segundo Zinchenko (2013), se tornou o principal tema de pesquisa da Escola 
de Kharkov. Mas não apenas a ação e, sim, a ação mental e suas formas instrumentais 
e culturais. Segundo esse autor, foram realizados, nesse contexto, um grande número de 
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pesquisas com crianças, entre as quais: a) Galperin e as ações básicas relacionadas com o 
uso de ferramentas pelas crianças; b) Zaporozhets e as ações sensoriais e as intelectuais; 
c) Zichenkov e as ações da memória. Todas tiveram uma contribuição expressiva na Teoria 
da Atividade de Leontiev. Nos anos de pós-guerra, essa linha de pesquisa teve continuidade 
com Zaporozhets, nos estudos sobre o desenvolvimento de movimentos voluntários, e com 
Galperin, nos estudos sobre as etapas de formação das ações mentais.

Galperin (1998) aprofundou o entendimento da estrutura da ação objetiva a partir da 
Teoria da Atividade. Mostrou que uma ação em relação a seu conteúdo não coincide com 
uma reação, que pode ser apenas sua parte executora. Considerou a ação não apenas pelo 
resultado mas também por sua relação com as condições em que é executada. Nas suas 
pesquisas, essa preocupação com a estrutura da ação e com o seu papel no desenvolvi-
mento mental da criança outorgou à Psicologia soviética um novo entendimento sobre os 
problemas da natureza da psique e da atividade mental.

Galperin (1989), inicialmente, estabeleceu que a ação do sujeito incluía duas partes 
funcionais: a de orientação e a de execução. Posteriormente, acrescentou a parte funcional 
do controle. A base orientadora da ação se refere à compreensão que o sujeito elabora 
sobre o que deve fazer para resolver a situação-problema que enfrenta em termos das 
condições concretas necessárias para se ter um resultado adequado. A parte executora é, 
em si mesma, a realização da ação (ideal ou material) que permite a transformação do ob-
jeto. O controle diz respeito ao acompanhamento da execução da ação e permite confrontar 
essa execução ao modelo de orientação, fazer as correções necessárias, valorar o produto 
da ação e rever, quando necessário, a própria orientação. São três partes funcionais que 
constituem uma unidade e se influenciam mutuamente. Segundo Galperin (1989), o papel 
determinante, nesse sistema, corresponde à orientação. Nesse sentido, é importante ressal-
tar que, nos trabalhos de Galperin, como assinala Talízina (1988), as vezes se separavam 
como as principais partes só a orientação e a execução, sendo que a orientação se divide 
em orientação propriamente e em controle.

Deter-nos-emos, agora, ao que Galperin (1976) disse a respeito da atividade externa 
consciente e seu papel no desenvolvimento da atividade psíquica humana. No campo da 
Psicologia, Galperin (1976) entendia que era necessário esclarecer o que ocorria no processo 
de internalização e como a atividade externa e os instrumentos externos se modificavam 
em relação às interpretações da Psicologia da época. Para ele, não era justificável que o 
conteúdo da atividade externa não fosse psicológico, que o “verdadeiro conteúdo” da ati-
vidade psíquica fosse algo não material (não substancial). Essa dicotomia aparecia como 
um obstáculo não explicado na Teoria de Leontiev. Era necessário, então, discutir a própria 
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atividade psíquica com um conteúdo e, consequentemente, também como uma atividade 
objetal, alertou Galperin (1976).

Para explicar as transformações das ações externas materiais, ou materializadas, em 
ações internas (mentais) julgou necessário produzir uma discussão crítica sobre a natureza 
dessas ações. É relevante reiterar a preocupação de Galperin em relação à influência do 
idealismo subjetivo na Psicologia, predominante nesse período, com a qual teve uma pos-
tura de combate e não de aceitação. Não obstante, não podia deixar de explicar um sentido 
para a ação ideal que fosse resultado dos processos de internalização das ações externas 
(práticas) sob o ponto de vista marxista.

Nessa direção, Galperin (1976) rechaçou o conceito de ação do dualismo cartesiano, 
segundo o qual a ação é um processo objetivo, diferente dos fenômenos psíquicos subjeti-
vos que, embora garantam sua realização, não estão incluídos em sua estrutura. Galperin 
(1976) compartilhou das ideias do filósofo E. V. Ilienkov (de quem era amigo pessoal) sobre 
a categoria “ideal” como imagem subjetiva da realidade objetiva. A “mente” não é um dom 
natural, mas resultado do aprimoramento do desenvolvimento social e histórico do indivíduo. 
Afilia a sua visão à abordagem crítica de Ilienkov sobre a filosofia vulgar-materialista do ideal. 
Como resultado dessas críticas, Galperin assume uma postura dialética ao mostrar que o 
ideal e o material estão numa relação de unidade dialética.

Assim, Galperin (2000) entende que, ao contrário do material, que existe indepen-
dentemente da consciência, da psique; a imagem existe apenas na consciência, na psi-
que. O ideal não é uma espécie de ser, mas aquela totalidade de traços de um objeto que 
se forma na psique do sujeito – a maneira como o objeto aparece para o sujeito na sua 
consciência. De acordo com ele, isso corresponde à conhecida definição de ideal dada 
por K. Marx: “[...] o ideal nada mais é do que material, transplantado para a cabeça humana 
e nela transformado”.

Galperin (1976) recorreu, entre outros fundamentos, à primeira tese de Marx sobre 
Feurbach para responder à pergunta: o que é a atividade psíquica humana e seu conteúdo 
objetal operacional? Segundo ele, o conteúdo objetal da imagem deve ser examinado não 
somente na forma de objeto ou na forma contemplativa, mas como uma atividade prática, 
sensível, humana, subjetiva, ou seja, como elemento da realidade refletida no cérebro hu-
mano, o que, como reflexo, constitui a condição da sua própria atividade consciente. O con-
teúdo objetal que aparece na imagem, diz ele, não é apenas o conteúdo de objetos mas é 
também seu significado, que foi assimilado na experiência social. Na ação material, existe 
uma relação com o significado dos objetos. As ações externas, como sistemas, fornecem o 
significado objetivo, a compreensão das ações mentais.
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Galperin (1989) denominou de ação mental a habilidade para realizar uma ação objetiva 
dada nesse plano. A forma mental da ação significa que a ação se realiza para si mesma. 
Seus elementos estruturais são as representações, os conceitos e as operações ideais que 
se executam nesse plano. Para o autor, a formação de ações mentais, imagens e conceitos 
representam aspectos diferentes de um mesmo processo.

No entendimento de Galperin (2000), por intermédio das imagens, consideradas reflexos 
mentais dos objetos e das relações estabelecidas pelo sujeito com o mundo objetivo, tais 
objetos e relações são revelados ao sujeito. As imagens abrem o mundo circundante para o 
sujeito e a capacidade de pensar com elas. Ele enfatizou essas duas funções: as imagens, 
em primeiro lugar, revelam os próprios objetos ao sujeito (antes mesmo dos encontros fí-
sicos subsequentes com eles) e, em segundo lugar, permitem que o sujeito se oriente na 
base de suas propriedades e relações. Para ele, com o método prevalecente de formação 
de novos conhecimentos e habilidades, essas duas funções das imagens são combinadas 
em um objeto (percepção, representação, compreensão).

Na psique, segundo Galperin (2017), existem não só imagens de objetos dados em 
si mas também imagens dos campos de ações possíveis (e necessárias) com esses ob-
jetos. Uma imagem ideal da realidade objetiva como abstração de um material concreto 
é criada na ação, e não de forma instantânea, automatizada. Sendo assim, na teoria de 
Galperin, a imagem formada do objeto estará sempre relacionada a imagens das ações que 
se realizam com ele.

A imagem da ação, conforme a teoria de Galperin (1976), proporciona ao sujeito uma 
representação da ação realizada ou a se realizar. Ela é imprescindível para que o sujeito se 
oriente nas condições dadas (para examinar a efetividade da ação a se realizar ou realizada) 
e, quando necessário, faça as devidas correções. De acordo com essa posição psicológica, 
a imagem mental serve, precisamente, para a orientação e surge a partir desta. Importante 
destacar que a imagem como ferramenta da orientação do sujeito lhe permite usar padrões 
gerais de comportamento, proporcionando, cada vez mais, articular variantes individuais 
de situações-problema na busca de generalizações. Por sua vez, possibilita elaborar no-
vas imagens para se orientar (imaginar) na solução de tarefas incertas, únicas e inimitá-
veis. Na imagem mental, oculta-se uma ação mental generalizada. O esclarecimento dessa 
ação significa encontrar o mecanismo psicológico da formação da imagem, em particular, 
sua explicação psicológica (GALPERIN, 1989).

Em relação às discussões verbais e por escrito realizadas por Galperin nos anos de 
1960, Stepanova (2003) chamou a atenção para o fato de ele ter de explicar constantemente 
que, na sua teoria, a ação objetiva não se reduzia ao agir com as coisas; que ação mental 
e ação inteligente não eram a mesma coisa; que era necessário distinguir entre a ação 
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mental e a imagem dessa ação; que não se podia misturar ação material e prática; e que 
as propriedades objetivas da ação – como racionalidade, consciência, generalização – não 
eram inerentes à ação objetiva, mas deviam ser formadas no processo de internalização 
das ações externas.

A formação de uma nova ação mental é um processo de internalização de ações ex-
ternas sob determinadas condições, ou seja, uma forma de se pensar o princípio de inter-
nalização proposto por Vygotsky. Ao se referir a essa formação, Galperin (1976) assinalou 
que o plano mental não é um vaso vazio em que tudo pode ser colocado, mas é resultado 
dessa formação. Assim, o processo de formação do plano interno está sempre em desen-
volvimento e não pode ser compreendido apenas como uma simples ação de adicionar 
novos conteúdos à mente, uma vez que a ação mental é uma estrutura interfuncional, con-
tinuamente em formação ao longo da vida do sujeito, a qual permite realizar a orientação 
psíquica da personalidade.

Gostaríamos de ressaltar uma questão relevante. Segundo Galperin (2017), o processo 
de formação do plano mental pode ser realizado de diferentes maneiras e sob diferentes 
condições. Nos primeiros anos da escolaridade, o plano mental está predominantemente 
em formação. Depois, novas ações mentais são formadas na base de um plano interno 
existente e se juntam ao sistema de ações mentais já formadas nesse plano, havendo a 
reestruturação deste. Para ele, o principal é o fato de a transferência para o plano mental 
ser considerada o processo de sua formação e reestruturação, e não a simples reposição 
de novos conteúdos.

Talízina (1988), com base nas ideias de Galperin, alerta para o fato de o conteúdo da 
ação mental não ser compreendido frequentemente. Para ela, a teoria da ação mental in-
clui elementos da ação material, externa, só que agora estes são ideais. Seu objeto são as 
imagens para as quais se dirige a ação mental. A transformação real dos objetos externos, 
materiais, é substituída pela sua transformação mental, na base das imagens. A transforma-
ção ideal do objeto se realiza na base da ação mental, que permite a orientação do processo, 
a qual pode ser externa, prática, e até mesmo mental. Consequentemente, no processo de 
internalização, a ação de orientação passa para o plano mental, enquanto a execução pode 
passar ou não para esse plano, em dependência da sua natureza.

Galperin (2001) definiu um conjunto de parâmetros que possibilitaram caracterizar 
a ação em si mesma assim como as transformações que esta experimenta no processo 
de sua formação. Além disso, diferenciou esses parâmetros entre primários e secundá-
rios. Os primários podem ser formados sob condições determinadas, e os secundários são 
derivados dos primários.
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As características primárias incluem: razoabilidade da ação – o sujeito orienta sua ação 
segundo as relações essenciais objetivas; generalização da ação – o sujeito é capaz de 
distinguir as relações essenciais da ação da variedade de condições específicas sobre as 
quais tem de agir; consciência da ação – a capacidade de uma pessoa dar uma explicação 
verbal do que faz e por que o faz; criticidade da ação – possibilidade de comparar os critérios 
aceitos com a realidade, de avaliar seus próprios critérios, o domínio da ação. Já o nível da 
ação – material, linguagem, mental – está, conforme Galperin, entre as secundárias.

ORIENTAÇÃO COMO OBJETO DA PSICOLOGIA NA TEORIA DE GAL-
PERIN

Uma das contribuições mais destacadas de Galperin para a Psicologia foi ter concedido 
a esse campo disciplinar um status científico, delimitando com precisão um determinado 
objeto de estudo. Ao se perguntar o que é a atividade psíquica, Galperin (1976) argumen-
tou que essa atividade não pode ser nem a atividade nervosa superior, nem a atividade 
fisiológica externa. Não pode ser nem uma coisa, nem outra, separadamente, tampouco 
juntas. Também não há qualquer tipo de relação entre elas, pois tudo isso constitui, em si, 
a atividade psíquica.

Ele demonstrou, como resultado de seus estudos experimentais, que todos os processos 
mentais (e não apenas a atenção) são formas diferentes da atividade orientadora do sujeito 
em situações-problema para as quais se devem procurar respostas. A elaboração desse 
objeto de estudo, nas suas pesquisas, como dito anteriormente, estava associada às contri-
buições de I. Pavlov, à reformulação do conteúdo da ação, estabelecido por L. Rubinstein, às 
pesquisas de A. V. Zaporozhets e de D. B. Elkonin, como também, essencialmente, às ideias 
de Vygotsky, de Leontiev e ainda às ideias filosóficas de Marx, de Lenine e de Ilienkov. A tudo 
isso, por sua vez, se agregam seus profundos conhecimentos sobre a Filosofia, a História 
da Psicologia, a Fisiologia do sistema nervoso e da Psicofisiologia, entre outros.

Em relação a Pavlov, o conceito de reflexo de orientação na psique do animal, ajudou a 
Galperin (1976) elaborar um entendimento de como a psique animal evoluiu para a humana. 
Seus estudos dos instintos do homem e de suas reflexões sobre o problema da atividade 
na Psicologia soviética tiveram um papel especial na elaboração do conceito de orientação 
como objeto de estudo dessa área.

Galperin (1976) argumentou que o desaparecimento dos instintos foi fundamental para 
o longo e complexo processo de surgimento do homem atual e se constituiu como uma das 
condições para a formação de sua personalidade. Nesse processo, a ausência dos instintos 
se compensou pela assimilação da experiência social e pelas regras de convivência em 
sociedade por intermédio da educação. Para se chegar a ser uma pessoa, disse Galperin, 



Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina

Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

88 89

é necessário ser sujeito consciente com responsabilidade social. A consciência social, que 
se assimila na experiência sócio- histórica durante o desenvolvimento humano, representa 
a diretriz que guia a conduta do sujeito.

Em seus estudos, Galperin (1976), identificou dois tipos de situações na história do 
psiquismo animal: uma em que a psique é necessária e outra na qual não é. Assim, ele 
partiu do pressuposto de que a psique tipicamente humana se formou pela necessidade de 
agir em situações-problema que exigiam ações determinadas, quando o sujeito não possuía 
reações automáticas e precisava se orientar bem como compreender a situação em ques-
tão para enfrentá-la. Nessa análise, Galperin (1976) introduziu quatro níveis de ações que 
possibilitaram diferenciá-las a partir de determinadas funções:

a) primeiro nível de ação – ações físicas, quando o mecanismo da ação é indiferente 
ao resultado;

b) segundo nível – ações fisiológicas do organismo dos animais e seres humanos 
(respiração, digestão etc.), assim como algumas ações no ambiente externo sem 
a intervenção da psique, uma vez que existe um mecanismo pronto para a sua 
realização;

c) terceiro nível – ações do sujeito em situações de mudança que requerem o agir 
com base na imagem da situação e no plano da ação;

d) quarto nível – ações que levam em conta as normas sociais.

As ações do terceiro e quarto níveis requerem controle psicológico consciente com base 
na imagem que permite a psique ter um papel orientador. Baseado nessa ideia, Galperin 
(1976) definiu a orientação da atividade como a principal característica da psique humana. 
Dessa forma, entendia que a psique, como sistema complexo de todos os processos men-
tais – sensação, percepção, memória, pensamento, imaginação, necessidades, sentimentos, 
vontades etc. –, constitui várias formas de atividade de orientação. Sendo assim, propôs, 
como objeto da Psicologia, a atividade orientadora baseada na imagem, uma vez que a 
orientação ativa do sujeito caracteriza todas as formas da atividade mental, do ponto de vista 
psicológico, como formas diferentes de orientação em várias situações da vida.

Galperin (1976) explicou a psique não apenas como uma forma especial de ativida-
de subjetiva ou atividade interna mas também do ponto de vista específico de sua função 
como atividade orientadora do sujeito. Diferentemente das atividades práticas destinadas a 
transformar as condições ambientais de acordo com as necessidades do sujeito, a atividade 
mental não tem a função de modificar objetos externos, mas é incluída nessa atividade como 
seu componente orientador. A definição do psiquismo humano como atividade orientadora 
do sujeito, visando resolver problemas, bem como a consideração dos processos mentais 
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como formas de atividade orientadora tornaram- se o objeto de estudo da Psicologia. Para 
Vygotsky, o objeto de estudo da psicologia era a consciência, e, para Leontiev, a atividade 
objetiva. Já na teoria de Galperin, a orientação ou base orientadora da ação do sujeito cons-
titui aquilo que é propriamente psicológico (considera-a como objeto de estudo da Psicologia, 
diferentemente de outros campos disciplinares que também estudam a psique humana) no 
psiquismo humano.

Uma afirmação importante de Galperin (1976) foi que a tarefa fundamental da Psicologia 
é estudar a estrutura, as condições e as regularidades da atividade orientadora, sua formação 
e suas diferentes particularidades ao longo das etapas de desenvolvimento da personalidade. 
Essa tarefa, segundo ele, está relacionada aos componentes principais da atividade orienta-
dora: suas motivações, suas representações (nas quais se incluem os conceitos), as ações 
no plano da imagem (ações ideais) e as diferentes ferramentas simbólicas necessárias às 
ações ideais. Todos esses componentes estão inter-relacionados num todo que corresponde 
a uma dada organização da estrutura mental que não é susceptível à observação interna 
ou externa, pois essa estrutura não constitui um fenômeno, mas uma essência, e contém, 
precisamente, a estrutura da parte orientadora da ação como seu mecanismo psicológico.

Como objeto de estudo da Psicologia, Liders et al (2012) destacam o fato de o conceito 
de orientação e o de sua estrutura terem passado por diferentes etapas de desenvolvimento 
na teoria de Galperin. Nessa trajetória de elaboração/reelaboração do conceito, o pesquisa-
dor também diferenciou a orientação (ou base orientadora da ação) da atividade orientadora 
e definiu esta última como atividade de pesquisa-orientação do sujeito face à necessidade 
de resolver situações-problema, para as quais não dispõe de respostas e exigem uma nova 
orientação para o agir. A atividade de orientação se estrutura em duas partes principais: a 
formação da imagem do mundo e a sua orientação com base nessa imagem.

Galperin classificou a base orientadora da ação em três tipos, atendendo ao grau de 
generalização, às suas formas de obtenção e ao caráter detalhado ou plenitude da ação. 
Relacionou os tipos de orientação com as aprendizagens que podem potencializar o desen-
volvimento intelectual dos estudantes, destacando a orientação do tipo III (BOA III) como o 
foco de sua teoria, ao incluir, nesta, os procedimentos e os conceitos gerais e estruturantes 
do pensamento teórico dos estudantes.

Ao pesquisar sobre a composição da base orientadora da ação e as condições objetivas 
para sua formação (GALPERIN, 1976), ele chama a atenção para a importância da motiva-
ção na sua formação ao introduzir o conceito de Esquema de Base Orientadora Completa 
da Ação (EBOCA), relacionado às condições, como ferramenta externa que modela a BOA 
III, importante para a formação da ação na etapa materializada (GALPERIN, 1992).
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Na elaboração da teoria de Galperin, repete-se a pergunta essencial sobre como se 
formam as ações mentais, os conceitos e as imagens na psique humana a partir da atividade 
externa, material ou materializada, como resultado dos processos de internalização. Durante 
muitos anos, os estudos experimentais de Galperin procuraram demonstrar que o processo 
de formação de novas ações mentais e de conceitos obedece à realização de etapas (não 
como um processo linear), nas quais se produzem transformações da ação externa para a 
interna (mental) sob determinadas condições, já que, para ele, esse é o mecanismo psico-
lógico de sua formação.

Para Galperin (1992), esse processo influencia um sistema de condições que garan-
te a formação das ações mentais e dos conceitos, segundo determinados parâmetros de 
qualidade preestabelecidos. Ele classificou essas condições em três subsistemas: a) o das 
condições para a correta realização de uma nova ação, na qual novas imagens e novos 
conceitos também são formados; b) o dos indicadores ou parâmetros que caracterizam a 
qualidade da ação; e c) o das condições para a internalização (formação) da ação mental 
e dos novos conhecimentos e novas habilidades segundo determinadas etapas. Esses 
três subsistemas constituem o conteúdo do método de formação das ações mentais e dos 
conceitos, segundo Galperin.

Ao pensar no conceito de orientação, podemos ressaltar que, na teoria de Galperin, 
o desenvolvimento do sujeito está relacionado às formas de orientação elaboradas sobre e 
para a atividade (ideal ou material) que ele deve realizar, a fim de responder a novas situa-
ções-problema a serem enfrentadas. Galperin (1989) insistia que a qualidade da orientação 
elaborada determina, por sua vez, a qualidade do desenvolvimento psíquico do sujeito. 
Importa, dessa forma, aferir o peso desse conceito (e, em especial, a orientação do tipo 
III) nas práticas de ensino e de aprendizagem, nos contextos escolares voltadas para o 
desenvolvimento da personalidade dos estudantes. Esse aspecto é relevante, pois, como 
explicam Núñez e Barros (2019), a aprendizagem em Galperin deve ser compreendida não 
apenas como a formação de novos conhecimentos ou novas habilidades, ou a sua atuali-
zação, mas, sim, como a elaboração/reelaboração das bases orientadoras das ações (nas 
quais se incluem os conceitos), o que permite essa formação de acordo com parâmetros de 
qualidade previamente definidos.

SOBRE O MÉTODO DA PESQUISA NA TEORIA DE GALPERIN

Os estudos de Galperin dirigidos à definição da orientação como objeto de estudo da 
Psicologia exigiram o desenvolvimento de um método de pesquisa adequado a esse propó-
sito. Ao entender a psique humana como atividade orientadora, era necessário estudar os 
processos de sua formação. Uma questão a responder, para a qual se fazia imprescindível 
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um novo método de estudo, foi: como se realiza a transformação das ações externas para 
o plano mental? Para responder a tal questão, Galperin (1992) destacou que as técnicas 
clássicas de auto-observação da Psicologia da época não revelavam os processos mentais 
reais da psique nem tampouco sua formação.

Galperin (1976) enfatizou que o estudo da formação dirigida e controlada da atividade 
orientadora é possível por intermédio da via de “fora para dentro”, ou seja, é preciso partir 
dos processos externos acessíveis ao controle e dos parâmetros de qualidade da ação de 
orientação estabelecidos. Mas esse tipo de estudo supõe, por sua vez, considerar a dialé-
tica dos processos de internalização/externalização. O foco do estudo é o processo, e não 
apenas o seu produto que era estudado sob perspectivas filosóficas opostas ao materialismo 
dialético e histórico.

Ao partir das experiências do experimento formativo como método de pesquisa psi-
cológica de Vygotsky, considerado como experimental-genético, no sentido de criar um 
processo genético de desenvolvimento mental, Galperin (1992) se interessou, ressignificou 
e elaborou uma metodologia criativa para estudar os mecanismos (a essência) da formação 
das ações mentais e dos conceitos baseada no planejamento intencional desse processo. 
Galperin (2017) observou que, embora Vygotsky tenha atribuído grande importância ao 
método genético de pesquisa, não consegui estabelecer o controle sobre os processos de 
formação dos conceitos científicos.

Nesse caso, o novo método do experimento de formação da ação de orientação se 
configura como um método objetivo de estudo do psiquismo humano que permite seu estu-
do controlado como um processo complexo, interfuncional e sistêmico. Não se trata de um 
método rígido ou da manipulação da psique do sujeito pelo pesquisador, mas de possibilitar 
a elaboração de uma orientação que, por si só, não é acessível no geral.

No método genético, baseado nos experimentos formativos de base científica dialética, 
Galperin (1992) procurou reproduzir, numa dada situação experimental, o fenômeno objeto 
de seu estudo, o da formação e do desenvolvimento da orientação humana como processo 
psíquico para compreender e explicar sua essência e as regularidades que lhe são caracte-
rísticas. A partir de um conjunto de condições definidas em relação ao fenômeno psíquico (a 
orientação que elabora o sujeito perante determinadas situações-problema), ele demonstrou 
a possibilidade de estudar o processo de sua formação, e não de forma inversa, ou seja, 
estudar as condições de origem do fenômeno psíquico. Nessa lógica, chama a atenção 
para a problemática de que somente a pesquisa genética funcional, negada pela filosofia 
idealista, revela a essência dos fenômenos psicológicos. Essa essência deve ser revelada 
no processo das ações externas objetivas que se transformam e se tornam conceituais, 
intelectuais e “puramente mentais”. Assim, para que se possa conhecer a psique humana 



Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina

Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

92 93

como atividade orientadora, só é possível estudando, de forma proposital, sua formação, 
e não pela via espontânea, o que era próprio dos métodos introspectivos ou de verificação 
experimental tradicional da Psicologia ou pelo método genético de Piaget.

O método de Galperin procurou explicações para a formação das ações mentais e 
dos conceitos e se fundamentou na ideia de ser esse um processo que ocorre segundo 
etapas ou momentos sob determinadas condições que o favorecem, constituindo-se como 
seu mecanismo psicológico de formação. Esse método possibilita ao pesquisador dirigir a 
formação de processos mentais de maneira ativa e controlada ao selecionar as condições 
mentais externas que garantam o surgimento de fenômenos mentais nos sujeitos com pro-
priedades pré-determinadas. Como produto do processo de internalização, tem-se uma nova 
orientação mental. Esse produto formado pelas etapas referidas na teoria permitiu a Galperin 
mostrar uma nova interpretação do conceito de “pensamento puro” da escola psicológica 
do pensamento de Wurzburg.

Galperin (1992) entendeu que a formação por etapas das ações mentais e dos con-
ceitos funciona, também, como um método pedagógico ou, na melhor das hipóteses, como 
um método da psicologia educacional. Este se revela como um método de investigação 
psicológica complexo que se “abre à observação” de novos processos e fenômenos men-
tais, o que permite penetrar na sua essência. Nessa direção, Galperin (2000) enfatizou que 
o método das etapas, por ser adequado ao estudo do psiquismo humano, não se limita a 
determinar até onde se produz a internalização das ações externas, mas sim esclarece as 
condições que permitem esse processo de acordo com indicadores de qualidade desejado.

Também entendeu que o método não trata apenas da questão das etapas, mas de todo 
um conjunto de condições que possibilita determinar, inequivocamente, o curso e o resultado 
da formação de ações e de conceitos segundo as qualidades desejadas.

Esse método propiciou evidenciar os vínculos genéticos entre atividade externa e 
ações mentais assim como os mecanismos psicológicos da formação destas, superando a 
dicotomia entre o externo e o interno a qual, de certa forma, não se explicava nem na teoria 
de Vygotsky nem na de Leontiev.

O método proposto por Galperin para a aprendizagem no contexto escolar se refere, 
essencialmente, à assimilação da orientação do tipo III e de conceitos teóricos estruturan-
tes que resultam de uma sistematização lógica dialética da disciplina escolar em questão, 
como explicam Núñez; Ramalho e Oliveira (2020), o que, por vezes, não é compreendido e, 
consequentemente, tem levado a críticas infundadas da sua teoria. Certamente, o sucesso 
desse tipo de aprendizagem deve-se não só ao tipo de orientação, completa, generalizada 
e independente, mas também a outras condições que a determinam, na qual a orientação 
é uma delas. Por sua vez, torna-se oportuno dizer que, em reiterados trabalhos, Galperin 
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(1989) enfatizou que as etapas de sua teoria não são uma sequência linear independente das 
experiências, vivências, e do nível de desenvolvimento intelectual dos estudantes. As etapas 
devem ser pensadas como uma possibilidade de potencial heurístico para se organizar a 
aprendizagem que desenvolve a personalidade dos estudantes.

A teoria de Galperin, como toda teoria, tem seus limites e não explica a formação de 
todos os processos da psique humana. Como o próprio Galperin (1976) afirmou, a Psicologia 
não pode e não deve estudar toda a atividade mental e todos os aspectos de cada uma 
de suas formas. Não se trata de uma teoria onipresente e absoluta. Seu conteúdo deve 
ser interpretado na sua historicidade, por meio do qual é incorreta qualquer leitura literal e 
descontextualizada. Na trajetória acadêmica de Galperin, estão ressignificadas, de forma 
sistemática, muitas das categorias da psicologia soviética, como internalização, atividade, 
ação, orientação, entre outras.

Gostaríamos de enfatizar que um dos méritos das pesquisas de Galperin e seus se-
guidores não foi a separação entre teoria e prática na Psicologia, o que, na filosofia que 
sustenta sua teoria, seria impossível. A possibilidade de explicar o processo de formação 
de ações mentais e de conceitos sob determinadas condições se mostrou como uma via 
para organizar e desenvolver o ensino no contexto escolar, tendo em vista que a aprendiza-
gem do terceiro tipo, conforme demonstrado pelos muitos anos de estudos experimentais, 
potencializa o desenvolvimento intelectual e, consequentemente, o da personalidade dos 
estudantes. Aí se incluem características como a independência intelectual, a solidez das 
aprendizagens, o aprender a aprender, a crítica, a reflexão, a criatividade, a ética, todas 
necessárias ao exercício consciente da cidadania. A teoria de Galperin, nesse sentido, 
permitiu que a Psicologia soviética construísse as bases de uma educação voltada para o 
desenvolvimento humano dos estudantes, destacando-se os estudos de Elkonin, Davydov 
e Talízina, entre outros. Galperin sempre se mostrou preocupado com o destino do conheci-
mento da Psicologia para a sociedade e, em especial, para a nova educação na sociedade 
que lhe coube viver. Por isso, às vezes, foi considerado, de forma indevida, segundo nosso 
ponto de vista, como um psicólogo educacional.

No início do texto, expressamos a intenção de demonstrar nossa interpretação quanto 
à dinâmica dialética na elaboração da teoria de Galperin. Uma teoria científica não pode ser 
um dogma, compreendida como algo estático, imutável, atemporal. Ela deve ser entendida 
como um sistema dialético, complexo, aberto e flexível que se desenvolve na base de novas 
evidências e contradições, mas sem a desestruturação de seu conteúdo essencial sem o qual 
passaria a ser outra teoria. Manter vivo o legado das ideias de Galperin, por sua importância 
teórica e prática e sua grandiosidade para a Psicologia, torna-se um compromisso de todos 
os que pesquisam esse referencial. Mas não se trata de manter ideias como algo fechado, 
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parado na história, e, sim, de se pensar e desenvolvê-las na dinâmica dialética do passado 
com o presente e com o futuro em termos de possibilidades para que se tornem realidade 
nos novos contextos e desafios da educação no século XXI.
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INTRODUCCIÓN

Una de las características fundamentales del enfoque propuesto por Vygotski, consiste 
en la visión compleja dialéctica del desarrollo de la personalidad y los procesos mentales 
que lo sustentan. Luego respetar la naturaleza de esas dinámicas, es requisito sine qua non 
en cualquier análisis sobre el desarrollo desde esta perspectiva teórica. El problema radica 
en cómo hacerlo, pues la práctica demuestra como el análisis lineal de las interrelaciones 
señaladas por Vygotski como fundamentales, concentra la atención del observador en las 
manifestaciones externas o aparentes (fenoménicas) de los procesos estudiados; las cuales 
no suelen expresar las interrelaciones históricas e internas, develadoras de su esencia 
(FARIÑAS, 2020a). Es exigencia, por tanto, profundizar en la dialéctica de la unidad apren-
dizaje-desarrollo (zona de desarrollo próximo), apoyando el estudio en las leyes que la rigen 
y otras unidades dialécticas imprescindibles para su entendimiento más cabal. Este es el 
principal objetivo del capítulo sin perder de vista la trascendencia de esta propuesta para el 
diseño educativo. Asumo las palabras de Galperin sobre el significado de «unidad», como el 
proceso dentro del cual se distinguen contradicciones. Aunque no se emplee el calificativo 
«dialéctico», se referirá a esta comprensión; igualmente cuando se hable de complejidad.

La unidad aprendizaje-desarrollo debe ser analizada detalladamente para su compren-
sión y explicación más profundas, teniendo cuenta los descubrimientos de Vygotski sobre la 
vivencia y las leyes del desarrollo; de la misma manera, la unidad actividad-comunicación 
en todas sus interrelaciones y cambios en la zona de desarrollo próximo.

Tener la vivencia como premisa, hace posible el análisis dialéctico de lo externo y lo 
interno, y al mismo tiempo, de lo cognitivo y lo afectivo; las leyes genética -en algunas traduc-
ciones aparece también la ley evolutiva (ver VYGOTSKI, 1978)- y de la situación social del 
desarrollo, cuyos enunciados resaltan el carácter eminentemente activo del sujeto. Pero el 
quid de la cuestión en el presente trabajo, no es entender qué va primero y qué va después, 
sino como todas estas consideraciones en conjunto, basan el entendimiento de la zona de 
desarrollo próximo como espacio multidimensional (el lector positivista suele planteárselo 
como un espacio plano), donde deben ser analizadas las transformaciones cualitativas oca-
sionadas por las mediaciones entre los procesos mentales desencadenados por las acciones 
del aprendizaje. Estas mediaciones son comprendidas y explicadas también gracias a esas 
leyes y premisas. No se trata solo de la observación de los cambios cuantitativos, más propia 
de la evaluación de resultados, desconocedora de los procesos que los originan.

La teoría de Galperin aporta recursos teórico-metodológicos fundamentales para ob-
servar esas transformaciones con los pormenores requeridos: las interrelaciones dialécticas 
entre actividad-comunicación en el desarrollo de la personalidad y sus procesos mentales 
(con la atención de las leyes y premisas señaladas); esta es la tesis central del capítulo, a 
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complementar más adelante. Plantearse el archiconocido sistema de ayudas al sujeto del 
desarrollo -para algunos autores, andamiaje- sin estas consideraciones, reduce y aplana el 
planteamiento de la zona de desarrollo próximo obstaculizando su estudio a profundidad.

DESARROLLO

La conciencia de la lectura

La teoría vygotskiana es por antonomasia una teoría crítica. Se caracteriza por el método 
de indagación sobre las relaciones internas y genéticas de las formaciones psicológicas en 
sus distintos niveles de organización, desarrolladas en condiciones históricas y culturales 
concretas; sin perder de vista que dichas formaciones, parten del desarrollo de las funcio-
nes psíquicas naturales. No es una teoría abstracta y Galperin contribuyó notablemente a 
la formulación de su método concreto de investigación.

La práctica tiene un peso determinante en ella, pero a diferencia del empirismo positi-
vista, teoría y práctica constituyen una unidad dialéctica; es decir, la práctica no se concibe 
como simple fuente para acumulación de ejemplos anecdóticos de los cuales deben derivarse 
los conceptos, leyes, entre otras construcciones teóricas; se trata del problema psicológico 
(teórico) estudiado en vínculo con las exigencias de la práctica, del desenvolvimiento de la 
sociedad. Vínculo apoyado en una estructura lógico-metodológica correspondiente con las 
leyes y premisas asumidas por Vygotski sobre el ser humano y su desarrollo, expresados 
en toda la teoría. Teoría-metodología constituyen el punto de vista para observar la práctica, 
siempre de modo crítico, en un nivel de entendimiento explicativo y no solo descriptivo. No se 
habla de una teoría inductiva o deductiva, sino dialéctica.

Reflexionar sobre la conceptualización de la zona de desarrollo próximo (como concepto 
o ley, pues aparece referida de ambas formas en la obra de Vygotski traducida al español), 
requiere tener en cuenta los valores teóricos-metodológicos-prácticos entrañados en ella, ya 
apuntados. De aquí su importancia para examinar la dirección y desarrollo de los procesos 
mentales y su interdependencia en la formación de la personalidad. La formulación no partió 
de una visión ingenua o naturalista del desarrollo, ella no resulta del vínculo inductivo, por 
ejemplo, de la teoría con la práctica u otro de carácter lineal. El investigador o el profesor no 
deben asumirla como un elemento aislado, descontextualizado del resto del aparato teórico 
propuesto por Vygotski, sin embargo, como se apuntó anteriormente este hábito reduccio-
nista es frecuente.

Los aportes de Galperin, contradicen con suficiente fundamento el conocimiento limita-
do de la zona de desarrollo próximo, presente en profesionales del campo de la educación 
e investigadores, incluso algunos tan conocidos como Wertsch (1988) entre otros autores, 
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especialmente los citados por él en esta obra, quienes no logran interpretar verdaderamen-
te la multilateralidad de ese espacio, otorgada por las leyes del desarrollo y las premisas 
determinadas por Vygotski. La óptica fenoménica sobre la zona de desarrollo próximo de 
dichos autores, ha condicionado en alguna medida su aplicación superficial o mecánica a la 
práctica educativa, expresada en un análisis grosso modo sobre su operatoria.

El lector de la obra histórico culturalista debe saber escrutar conscientemente el conte-
nido y forma de tan prolífica producción científica, pues con cierta frecuencia, al leerla adop-
tan posturas incoherentes con la naturaleza o esencia de sus estudios y descubrimientos. 
Existe un grupo de lectores, que simplifica o reduce sus planteamientos (leyes, principios, 
conceptos, métodos de investigación, entre otras construcciones), perdiendo de vista el ca-
rácter abierto de este sistema de pensamiento, donde priman las interrelaciones complejas 
dialécticas, no las mecanicistas o unilaterales para el entendimiento de los problemas abor-
dados; por ejemplo: las interrelaciones entre el fenómeno y la esencia del objeto de estudio; 
lo biológico y lo cultural; lo social y lo individual; lo fisiológico y lo psicológico; el aprendizaje 
y el desarrollo; la relación interfuncional de los procesos psicológicos (mediación) para el 
estudio de la personalidad, entre otras interrelaciones sustentantes de la auténtica investi-
gación histórico culturalistas. Estos lectores, por alguna razón, no se arriesgan a deconstruir 
sus estereotipos mentales para asumir una conceptualización tan revolucionaria como las 
planteadas por Vygotski: la Nueva Psicología.

Dichos puntos de vista asientan el hábito de establecer relaciones externas, simplistas 
o mecánicas, por ejemplo: estímulo-respuesta; la reducción de lo psicológico a lo fisiológico 
y así sucesivamente. Priman en estos casos las relaciones lineales, asociativas, como el in-
tento de “explicar” el desarrollo de la memoria y hasta del habla mediante la mera contigüidad 
de los objetos o fenómenos recordados en el primer caso, y entre el objeto y la designación 
de este mediante la palabra en el segundo. Otra manifestación de la simplificación radica 
en asumir como adecuados, los llamados enfoques holistas cuya expresión pueden ser las 
teorías norteamericanas sobre la personalidad; este concepto se refiere a la totalidad, pero 
al ser ahistórico se despreocupa de los vínculos evolutivos internos de los procesos en la for-
mación del todo (personalidad). El punto de vista histórico culturalista es complejo dialéctico, 
no holista y tampoco asociativo. El planteamiento de la Nueva Psicología es el de las unida-
des complejas y dialécticas de análisis que contienen la trama de interrelaciones parte-todo 
(los procesos o funciones psicológicas y la personalidad) en su contexto histórico cultural.

El modelo de pensamiento positivista -también el instrumentalista (diferente en esen-
cia de la orientación asumida por Vygotski sobre la acción instrumental)-, ha sobrevivido 
paralelamente y hasta nuestros días al modelo de pensamiento marxista, su contraparte por 
excelencia, en diversos campos del conocimiento científico, entre ellos el de la psicología 
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y la pedagogía; debido a esta lógica, no es extraña la interpretación simplificadora de un 
enfoque como el histórico culturalista por ciertos lectores.

Entre otros tipos generales y frecuentes de lectura encontrados por la autora, es im-
prescindible mencionar un lector que comprende a pie juntillas los planteamientos la obra 
de Vygotski, Galperin, entre otros autores, sin dar mucho lugar al discernimiento de ciertos 
grados de libertad presentes en las unidades dialécticas; sin embargo, existen otros capaces 
de trascender esta literalidad por no comprender la relación entre lector y autor, como de 
calco y copia. Este último lector sabe interpretar el sentido de su acción sobre el texto leído, 
por lo cual tiende a observarlo críticamente, buscando nichos de indagación o enriqueci-
miento teórico, metodológico y práctico, actitud más proclive a la búsqueda de las relaciones 
no mecánicas en el objeto de análisis. Se trata de descubrir la complejidad dialéctica de las 
cosas señaladas aquí, muchas de las cuales deben ser inferidas de la lectura. Es requisi-
to, por tanto, y en aras de la calidad del entendimiento, plantearse críticamente ¿qué tipo 
de lector o lectora se logra ser? a fin de saber deconstruir conscientemente esquemas de 
pensamiento y creencias, obstaculizadoras de un posicionamiento más adecuado ante el 
enfoque histórico culturalista; inacostumbrado en el campo del pensamiento psicológico y 
el de sus terrenos interdisciplinarios.

Hasta el día de hoy no se encuentra una construcción teórica tan aglutinadora y orga-
nizadora como esta, baste recordar las unidades cognitivo-afectiva como vivencia; activida-
d-comunicación. De la misma manera aprendizaje-desarrollo, es decir, la zona de desarrollo 
próximo, conceptualizada como:

[…] la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 
o en colaboración con otro compañero más capaz (VYGOTSKI, 1978, p.38).

Y profundizada más adelante (según la ley evolutiva en la misma publicación):

«osotros postulamos que lo que crea la zona de desarrollo próximo es un 
rasgo esencial de aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie, 
de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está 
en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún 
semejante. Una vez se han internalizado estos procesos, se convierten en parte 
de los logros evolutivos independientes del niño. (VYGOTSKI, 1978, p.40).

Desde el punto de vista teórico la formulación de la zona de desarrollo próximo tiene 
en su base la tesis vygotskiana de la vivencia, de lo contrario sería imposible el análisis de 
la dinámica compleja de la unidad aprendizaje-desarrollo, en la cual la interfuncionalidad 
de los procesos provocada por las acciones del aprendizaje, condiciona de alguna forma el 



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 102

curso y características del desarrollo de la personalidad; pues en este enfoque la conquis-
ta intelectual supone un sustento afectivo-motivacional dinamizador; al mismo tiempo, la 
conquista afectivo-motivacional un sustento intelectual organizador consciente (FARIÑAS, 
2020b). Pudiera decirse como metáfora que ambas dimensiones del desarrollo son las caras 
de una moneda, pues no existe la una sin la otra. Y como la zona de desarrollo próximo se 
trabaja desde la óptica de la dirección de la enseñanza, se puede controlar en determinada 
medida el no divorcio de estos componentes basales en las tareas y la cooperación en el 
colectivo para resolverlas; ya sea en la docencia diaria como en la investigación de los pro-
cesos mentales en la formación y desarrollo de la personalidad, (objeto de estudio central 
de la psicología según VYGOTSKI, 1987).

Además, se puede plantear la forma en que combina y expresa las grandes leyes del 
desarrollo: la genética y la situación social del desarrollo (presentes en la actual valora-
ción). El sujeto anclado en la zona de desarrollo próximo, debe dirigir su propio desarrollo en 
cooperación con otros (educación-autoeducación), para lograr la independencia (autonomía) 
requerida como indicador global del desarrollo real (FARIÑAS, 2020b). El contenido de esas 
relaciones de colaboración es cultural, igualmente el logro de la autonomía, pues pensando 
y actuando como en épocas anteriores del desarrollo técnico de la humanidad, sería muy 
difícil para un sujeto por no decir imposible, desenvolverse adecuadamente en el contexto 
sociocultural actual. Por otra parte, en ese proceso constante de cooperación-independencia, 
el sujeto crea una situación psicológica peculiar para su desarrollo personal, según las tareas 
de la vida planteadas por la sociedad para la edad; es el modo de alcanzar verdaderamente 
la autonomía, de lo contrario sería un mero repetidor de lo realizado en cooperación. Esa 
situación psicológica es la situación social del desarrollo.

Las tareas de la vida han cambiado a lo largo de la historia y son diferentes entre las 
culturas actuales; existen sociedades donde se exige la escolarización de todos los niños 
y dan oportunidades para lograrlo, pero otras no. En determinadas condiciones los niños 
estudian y en otras trabajan para vivir y mantener a su familia; en los casos más dramáticos 
se prostituyen o se dedican a negocios ilícitos. Por otra parte, las tareas de la vida también 
están marcadas por los avances socioculturales de la época en que se vive, es el caso de 
los adelantos tecnológicos cuya utilización puede ampliar los horizontes del conocimiento a 
quienes cuenten con ellos de alguna manera. En otras palabras, la creación de esa situación 
psicológica (o situación social del desarrollo) por el sujeto, requiere ciertas oportunidades 
sociales para enrumbar su curso adecuadamente.

La zona de desarrollo próximo subraya el carácter histórico y cultural del análisis sobre 
el desarrollo; en primer lugar, porque ve la secuencia de las dinámicas condiciones-con-
secuencias, entre lo real y lo posible. En segundo lugar, porque enlaza dialécticamente la 
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regularidad y su singularidad (unidad de lo general-lo particular). Uno de sus valores teóricos 
principales es el de penetrar en el análisis de las contradicciones fundamentales, a resolver 
por el sujeto para constituirse como personalidad en condiciones históricas y culturales espe-
cíficas; lo cual rompe con la visión estandarizada o mecánica de las características etarias. 
Vygotski muestra como las características del desarrollo, son propiciadas por un sujeto que 
crea su situación social, de acuerdo con las tareas planteadas por la cultura para cada edad.

La zona de desarrollo próximo, como construcción conceptual pudiera ser considera-
da como núcleo de la interrelación dialéctica teoría-metodología-práctica en este enfoque. 
Ella deja profundizar en la comprensión y explicación más integrales sobre la interrelación 
compleja y dialéctica de la unidad aprendizaje-desarrollo de cada sujeto en las condiciones 
específicas de su vida. En otras palabras, la zona de desarrollo próximo resume, en deter-
minada medida, las consideraciones fundamentales para cualquier tipo de estudio (teórico, 
diagnóstico o de intervención) sobre el desarrollo. Un diseño metodológico para el diag-
nóstico y la intervención no sería calco y copia de la conceptualización dada por Vygotski 
(1978) sobre esta ley. La visión dialéctica compleja de la interrelación entre lo general y lo 
particular característico en esta teoría, la hace ajustable a diferentes condiciones para su 
entendimiento teórico y empleo práctico. Ella puede ser ajustada en distintas condiciones 
históricas y culturales, no obstante, solo desde una posición dialéctica.

Además, la zona de desarrollo próximo es muy considerada desde otros enfoques. No es 
extraño como autores constructivistas (F. Díaz Barriga, entre autores) la incorporen a sus 
análisis. Claro está, su mera cita o utilización no convierte al autor en histórico culturalista, 
esta sería una visión teórica o metodológica simplista.

La interdisciplinariedad

El planteamiento de la zona de desarrollo próximo, entraña un abordaje interdisciplinario, 
al menos entre la psicología y la pedagogía y su actuación conjunta de modo permanen-
te. No podemos perder de vista que la pertinencia de un descubrimiento científico descansa 
en la formalización adecuada de la teoría en relación con la práctica, mediante conceptos, 
leyes, principios, métodos y técnicas para el análisis y manejo de los fenómenos y proce-
sos a estudiar, en este caso: el desarrollo humano. La Nueva Psicología es una psicología 
concreta, lograda entre otras razones por su teorización interdisciplinaria. Vygotski apuntó lo 
siguiente en referencia a la relación interdisciplinaria psicología-pedagogía en la educación:

El nuevo sistema no tendrá que esforzarse por extraer de sus leyes las de-
rivaciones pedagógicas ni adaptar sus tesis a la aplicación práctica en la 
escuela, porque la solución al problema pedagógico está contenida en su 
mismo núcleo teórico, y la educación es la primera palabra que se menciona. 
Por consiguiente, la propia relación entre psicología y pedagogía cambiará 
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considerablemente, sobre todo porque aumentará la importancia que cada 
una tiene para la otra y se desarrollarán por tanto los lazos y el apoyo mutuo 
entre ambas ciencias (VYGOTSKI, 1996, p.144).

Se pudiera inferir de este planteamiento de Vygotski, la dificultad que representa para 
los psicólogos, el estudio abstracto del aprendizaje o el desarrollo al margen de la educación 
para su posterior aplicación pedagógica. Asimismo, llama la atención de los pedagogos o 
docentes temerosos del uso de la psicología en sus prácticas e investigaciones, pues siempre 
tienen en cuenta los procesos psicológicos de los estudiantes de forma directa o indirecta, 
aunque exijan principalmente los indicadores psicológicos más simples del aprendizaje: los de 
percepción y memorización, cuya trascendencia per se para el desarrollo de la personalidad 
es limitada, porque este depende de la interfuncionalidad lograda con los restantes proce-
sos mentales (pensamiento, imaginación, lenguaje, etcétera). El planteamiento vygotskiano 
une la teoría psicológica y la práctica pedagógica como un sistema dinámico, a diferencia 
de otros sistemas de pensamiento que observan este vínculo dialéctico como una sucesión 
asociativa y lineal.

La zona de desarrollo próximo en la óptica de Galperin

Galperin profundizó el entendimiento sistémico acerca de la formación y desarrollo 
de los instrumentos psicológicos (funciones o procesos) en la zona de desarrollo próximo1 
Procesos conformadores de la estructura dinámica de la conciencia y posibilitan el desarrollo 
de la personalidad, destacando lo llamado por Vygotski, dominio del comportamiento propio 
(autorregulación).

Titulada por Galperin Teoría de la formación planificada de las acciones mentales y 
los conceptos, se edifica sobre tres subsistemas conceptuales que organizan la mira de la 
unidad aprendizaje-desarrollo. Esos tres subsistemas resultaron del estudio sobre la historia 
y constitución de la conciencia mediante la formación de los distintos planos de la psique 
en condiciones educativas; lo cual supera su conocimiento a través de meras asociaciones 
entre condiciones y resultados. La comprensión de dichos subsistemas en forma de trama, 
permite apreciar el carácter complejo de la zona de desarrollo próximo; y percatarse de esta 
particularidad, es crucial para transparentar los sucesos en esta.

Dicho de forma sintética: el primer subsistema trata la comprensión del conteni-
do del aprendizaje y el modo de hacerlo (acciones), según el tipo de base orientadora 

1 Son sabidas las tendencias a la subdivisión de la zona de desarrollo próximo, para su estudio (Mecheriakov y Zinchenko, 2003), por 
ejemplo, la zona de desarrollo negativo y otras; no obstante, la autora del capítulo ha optado por una visión integral dialéctica, en la 
cual se puedan observar las contradicciones, obstáculos, detenciones retrocesos y avances de la interrelación aprendizaje-desarrollo 
en sus distintos momentos.
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adoptado. El segundo subsistema se refiere a los niveles de ejecución de las acciones 
de aprendizaje (materiales y materializadas) y su formulación verbal, ocurrentes en el eje 
interiorización-exteriorización; todos los niveles son de naturaleza subjetiva, pero están 
marcados por su relación con la realidad en estudio (dan lugar a los niveles de realización 
del aprendizaje-desarrollo). Lo objetivo y lo subjetivo constituyen una unidad como la ex-
teriorización-interiorización. El tercer subsistema plantea las características psicológicas2 
(parámetros para Galperin), indicadores de la interfuncionalidad entre los procesos mentales 
desencadenados por el aprendizaje.

El tejido de los subsistemas, permite al observador seguir las transformaciones de 
las acciones en habla y viceversa (unidad acción-habla), considerada por Galperin como el 
parámetro forma. En otras palabras, aportan una base teórico metodológica integral al exa-
men minucioso sobre la estructura y dinámica de la zona de desarrollo próximo y al diseño 
didáctico con miras al desarrollo (FARIÑAS, 2019a, 2019b y 2020b).

Vistos de manera integral, los subsistemas aguzan el punto de vista del investigador 
o el docente, sobre la estructura y dinámica de la zona de desarrollo próximo respecto a 
las problemáticas expuestas a continuación, a manera de puntos a examinar o nichos de 
nuevas indagaciones:

 √ Papel activo del sujeto en su desarrollo, máxime a partir de la construcción del 
tercer tipo de base orientadora de la acción, según el campo del conocimiento en 
cuestión.

 √ Proceso de comprensión de significado-sentido (en los niveles de formación de la 
base orientadora de la acción y la motivación); su papel en la calidad del desarrollo 
de las acciones mentales propias de los diferentes procesos (pensamiento, lengua-
je, atención, memoria, etcétera) 

 √ Asentamiento de los significados-sentidos en las acciones y la generalización críti-
ca de ambos; lo cual se va logrando en los diversos niveles del habla, hasta el nivel 
mental (habla interna); por ende, el valor de la unidad acción-habla, pues la acción 
por sí sola no provoca la generalización ni los restantes indicadores psicológicos 
del desarrollo. El desarrollo de la conciencia exige el lenguaje, aunque no descar-
nados de las acciones sobre la realidad.

 √ Consecuencias de la adopción de la lógica formal y la lógica dialéctica en la cons-
trucción del conocimiento de la realidad y sus repercusiones en el desarrollo del 
pensamiento.

2 Los términos parámetros, indicadores y características psicológicas se utilizan indistintamente; no obstante, el término original es 
parámetro.
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 √ Unidad pensamiento-lenguaje como procesos rectores en la relación interfuncional 
del resto de los procesos mentales; asimismo, como contenido de la atención y a la 
memoria, en este caso: memoria histórica, base de la identidad (LIAUDIS, 1993).

 √ Visión estructural-funcional -no abstracta ni ambigua- de los procesos, dada por las 
acciones generales y específicas que componen la base orientadora de la acción (o 
comprensión) y sus transformaciones verbales. Galperin contribuye a la superación 
de la frecuente idea difusa sobre los procesos mentales con su propuesta sobre la 
evolución de estos mediante unidades de acción-habla.

 √ Postura requerida del sujeto ante situaciones, que exigen resolución simple y com-
pleja y el cambio de la primera a la segunda según las demandas de desarrollo 
cultural de la sociedad.

 √ Educabilidad del sujeto para desarrollar nuevas formas de ver la realidad estudiada 
y conducirse en esta; del mismo modo, para deconstruir automatismos (comporta-
mientos estereotipados) y reconstruir puntos de vista y conceptos.

 √ Interiorización y su interdependencia dialéctica con la exteriorización (ZINCHENKO, 
2001) en los diferentes niveles de ejecución de la acción y sus elaboraciones ver-
bales.

 √ Interdependencia de las funciones del habla (comunicativa, nominativa, significati-
va y reguladora) en el dominio del comportamiento propio, cuyas cualidades varían 
según el tipo de base orientadora de la acción.

 √ Papel del control (atención) en conjunción con el habla, para el dominio del compor-
tamiento propio (autorregulación).

 √ Interfuncionalidad de las acciones mentales -sustentada en el habla o lenguaje 
interno, condicionante en modo diverso del desarrollo y sus características psicoló-
gicas (parámetros).

 √ Características psicológicas, que evidencian las transformaciones del sujeto en los 
tránsitos del desarrollo potencial y real condensadas en la independencia o autono-
mía del sujeto (característica macroscópica porque compendia las demás).

 √ Diferenciación e interrelación históricas del nivel de regulación del sujeto y de la 
personalidad.

 √ Interrelación entre el aprendizaje planificado y el aprendizaje en condiciones no 
planificadas. Es decir, la interrelación entre los distintos tipos de base orientadora 
de la acción.

 √ Y aunque Galperin no se propuso crear especialmente una teoría del aprendizaje, 
esta se encuentra implícita en su concepción, muy especialmente en la diferen-
ciación de los tipos de base orientadora de la acción. Para este autor, las mejores 
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condiciones del aprendizaje-desarrollo son propias de la base orientadora III, a 
causa de su alcance en la generalización y otras características fundamentales del 
desarrollo, importantes de conjunto en logro de un punto de vista integrador sobre 
la realidad. Este tipo de base orientadora puede contribuir también a la reorganiza-
ción e integración de las otras dos bases orientadoras en las diversas situaciones 
de aprendizaje, sean o no planificadas.

Con todo esto, la teoría de Galperin coadyuva notablemente a la comprensión y ex-
plicación de la formación de los procesos mentales en la zona de desarrollo próximo y a la 
generación de futuras investigaciones, sobre los aspectos mencionados -como otros posi-
bles- y su papel en el desarrollo de la personalidad. La teoría propuesta por él, según sus 
publicaciones desde los años cincuenta, 1978-79 y luego hasta 1992, entraña un complejo 
aparato conceptual-metodológico, como se puntualiza más adelante.

Investigadores como Podolski, 2020; Soloviova y Quintanar, 2020; Talizina, 1999; 
Lompscher, 1999; Stetsenko,1999; Vasilyuk, 1992; Arevitch y Van der Veer, 1990; Rogoff, 
1990, entre otras de sus obras y autores, han destacado de manera diversa la teoría de 
Galperin, sobre la formación planificada de las acciones mentales y los conceptos. Sin em-
bargo, para hacer verdadera justicia a la obra de este autor apreciándola como totalidad, 
es necesario anclarla en su concepción acerca de la orientación como objeto de estudio de 
la psicología (GALPERIN, 1979); en la cual, destaca el valor fundamental de los niveles de 
regulación del sujeto y de la personalidad para el desarrollo psicológico durante las distintas 
edades. Solo así se puede comprender la magnitud de los aportes de la teoría de la formación 
de las acciones mentales y los conceptos para el estudio diagnóstico y de intervención sobre 
desarrollo de la personalidad (segunda parte de la tesis teórica de este capítulo). La búsque-
da de los indicadores del desarrollo de la personalidad extiende las miras de la enseñanza 
fuera de los muros de la escuela.

El estudio presentado por Galperin en su libro Introducción a la psicología 
(1979), nos muestra otra dimensión de sus descubrimientos acerca de la for-
mación de los procesos mentales. Pudiera decirse que en este libro nos sugiere 
nichos importantes para la investigación del desarrollo de la personalidad, 
desde la formación planificada de las acciones mentales, aunque sus publi-
caciones hayan tenido un ordenamiento cronológico inverso. Y a propósito de 
este giro sobre la valoración de su teoría, merecen destacarse especialmente 
los siguientes planteamientos:
El medio no es solamente el campo de sus acciones -refiriéndose al sujeto3- y 
el abastecedor para el cuerpo, sino también, la esfera…de su propia actividad 
interior. La aparición de esa actividad propia no significa que se hayan roto las 

3 La aclaración es de la autora del capítulo.
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relaciones… con el medio, sino que existe una vinculación nueva, más libre 
entre ellos (GALPERIN, Ibid. p.120).
Aún el hombre es solamente sujeto cuando realiza acciones dirigidas por la 
representación que posee de la situación (GALPERIN, Ibid. p.123).
En esencia, la madurez de la personalidad se establece por la valoración que 
se le da a las acciones dentro de un sistema de relaciones sociales (GALPE-
RIN, Ibid. p.126).
Para llegar a ser personalidad, es necesario ser sujeto consciente con res-
ponsabilidad social. La conciencia4 social, que es asimilada por el individuo 
durante su desarrollo, constituye la directriz en el sistema que guía su conducta 
(GALPERIN, ibid., p.127).
Y la conciencia, según Lenin, «no solamente refleja el mundo objetivo, sino 
que lo crea» (GALPERIN, Ibid., p. 131).

Citas que ponderan el desarrollo de la personalidad y el dominio del comportamiento 
propio, con todos los parámetros psicológicos exigidos para esta formación: la criticidad, la 
concientización, la creatividad y la responsabilidad (entre otros), abordables desde la teoría 
de la formación planificada de las acciones mentales. Con esto también se destaca que la 
libertad requiere orientación y dominio consciente responsable, no acción caótica ensayo-
-error necesariamente. La trasformación del sujeto en personalidad, es una gesta histórica y 
cultural consciente, no se nace siendo personalidad, ni se deja de ser sujeto. La propuesta 
teórica total de Galperin aporta recursos fundamentales para analizar dialécticamente dicha 
transformación y el anidamiento mutuo de ambos modos de regulación del comportamiento 
y el desarrollo.

Los subsistemas en la autoorganización del aprendizaje

Al ser la autonomía (o independencia) el indicador macroscópico de la conversión 
del desarrollo potencial en desarrollo real, es imprescindible analizar cómo transcurre esta 
transformación. Debe tenerse en cuenta su emergencia en condiciones de cooperación e 
interrelación con los otros5. La autonomía implica la mediación entre todos los procesos 
mentales y por ende, sus indicadores psicológicos, según la teoría de Galperin (FARIÑAS, 
2020b); especialmente de la concienciación y criticidad que tenga el sujeto sobre la organiza-
ción de su proceso de aprendizaje (autoorgnización) y el dominio del comportamiento propio 
(autorregulación, en términos de Iliasov, I. y Liaudis, V., 1985), necesarios para alcanzar la 
autonomía de la personalidad.

El contenido del término autoorganización, -al igual que otros términos de la psicología y 
la pedagogía-depende de la orientación teórica del autor que lo utiliza. Desde una perspectiva 

4 Debe recordarse a la concientización como uno de los parámetros (características o indicadores psicológicos).
5 Desde esta perspectiva teórica, el sujeto independiente sigue viviendo en cooperación, luego los frutos de su autonomía de algún 

modo deben destinarse también al bien común.
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histórico culturalista, la autonomía se origina en la relación con los otros seres humanos, no 
es inmanente como pudiera ser para las tendencias de pensamiento con alguna orientación 
biologicista. Del mismo modo, cuando se habla de la emergencia del desarrollo o de sus 
indicadores psicológicos, significa que estos son el resultado de las mediaciones entre los 
diferentes procesos mentales, que suceden gracias a las interrelaciones de los sujetos con 
los otros en cooperación y fuera de esta; sin embargo, el desarrollo y sus indicadores no 
surgen por acción voluntaria, directa e inmediata del sujeto del aprendizaje o de los otros, 
dependen de la cristalización de las mediaciones entre los procesos mentales en interrela-
ción con las acciones externas. Se dice emergente porque no existe un momento previsto 
de afloramiento, menos por ucase, su surgimiento tiene ciertos grados de libertad, aunque 
dependa de las condiciones estudiadas por el enfoque histórico culturalista. Acaso ¿alguien 
puede asegurar el plazo exacto para lograr criticidad o creatividad?

A partir de los subsistemas de la teoría, también se puede analizar cuidadosamente 
el modo en que el sujeto del aprendizaje dirige conscientemente esta actividad. Toda plani-
ficación se realiza sobre un eje temporal, por tanto, la autoorganización y el autocontrol en 
el tiempo de las tareas de aprendizaje, es un foco de atención en todo este examen. La di-
rección consciente del tiempo-actividades o tareas puede profundizar el punto de vista del 
sujeto sobre su propia vida -no solo académica-, ya que estas precisan ser jerarquizadas 
de alguna manera. Dicha mirada consciente debe abarcar, como se apuntó anteriormente, 
los distintos subsistemas6 de modo interrelacionado:

1. Base orientadora, en otras palabras, la comprensión como momento determinante 
en esa organización. La comprensión debe ir más allá de la literalidad, a la inferen-
cia, la criticidad y la creatividad, lo cual potencia las transformaciones del sujeto en 
personalidad desde el propio inicio del aprendizaje, desde la elaboración de la base 
orientadora. Es fundamental observar cómo el sujeto va cambiando cualitativamen-
te su comportamiento, a partir de la comprensión de los contenidos. Del mismo 
modo cómo el comportamiento cambia la comprensión de la realidad.

2. Niveles de la acción y sus transformaciones verbales, tan importantes para dirigir 
los tránsitos de la interiorización-exteriorización, con el balance adecuado de la 
ejecución o solución de problemas y tareas, por una parte, y su expresión verbal 
escrita (resúmenes, ensayos, etcétera) y oral (debates o análisis grupales, etcéte-
ra), por otra.

3. Parámetros (o indicadores psicológicos) del aprendizaje-desarrollo, que caracte-

6 Pero el sujeto del aprendizaje no tiene que conocer obligatoriamente la teoría de Galperin.
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rizan el proceso desplegado a conciencia. Debe recordarse lo planteado en una 
de las citas anteriores de los textos de Vygotski: la actividad de aprendizaje «des-
pierta…procesos evolutivos internos»; por ende, es fundamental saber que el de-
sarrollo real -y su expresión en la autonomía- depende en buena medida de la 
concientización, la criticidad, la creatividad y restantes indicadores de los procesos. 
Dicho de otro modo: la autoorganización del aprendizaje debe transcurrir a sabien-
das de estas características deseables en dicha actividad, no solo de sus pasos 
necesarios.

Significa que el investigador y el profesor, pueden seguir los subsistemas de la teoría 
para orientar a los alumnos en la autoorganización del aprendizaje. Por otra parte, pueden 
observar cómo transcurren los distintos fenómenos y procesos señalados al inicio, ahora 
en nuevas condiciones: la autoorganización del aprendizaje para mejores consecuencias 
en el desarrollo. En dependencia de los logros del desarrollo en cada edad, se pueden con-
cebir los modos de trabajo, pues desde la niñez se deben alcanzar determinados grados 
de autoorganización de la actividad de aprendizaje, siempre conveniente para los distintos 
estadios del desarrollo de la personalidad. La experiencia de la autora ha sido mayormente 
con estudiantes universitarios, sin una formación psicológica específica sobre la conducción 
de su desarrollo.

Es de destacar la no equivalencia de esta propuesta con las llamadas técnicas para es-
tudiar, fundamentadas generalmente en la lógica formal y el pragmatismo pedagógico. La pre-
sente propuesta se basa en el desarrollo de los instrumentos psicológicos internos necesarios 
al sujeto para adueñarse de su propio comportamiento, organizando su vida con miras al 
desarrollo integral como personalidad.

Las denominadas habilidades conformadoras del desarrollo personal (FARIÑAS, 1993), 
no son otra cosa que la consideración de: a). la comprensión (base orientadora de la acción), 
b). los niveles de realización de la acción: ejecución o solución de problemas y tareas (en 
los planos material o materializado); la expresión verbal (externa para otros, externa para 
sí mismo e interna); c). la elaboración temporal de todo este accionar del sujeto (organiza-
ción del tiempo).

La autoorganización en estudiantes universitarios

La investigación realizada por nosotros, sobre la autoorganización del aprendizaje en 
un grupo de estudiantes universitarios (básicamente de la Licenciatura en Psicología de la 
Universidad De La Salle del Bajío, México) durante el período 2016- 2018, estuvo dirigida a 
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la observación de la estructura y funcionamiento de la zona de desarrollo próximo en con-
diciones de autoorganización del aprendizaje.

Los planteamientos teórico-metodológicos enunciados en el presente capítulo susten-
taron el diseño del experimento formativo (FARIÑAS, 2017; FARIÑAS, 2019a y FARIÑAS, 
2019b). La enseñanza experimental balanceó la acción de la investigadora (a la vez titular 
de las asignaturas en cuestión) y la del estudiante, en 30% y 70% respectivamente duran-
te el semestre 4 y un 20% y 80% en el semestre 7. En otras palabras, la actividad de la 
profesora consistió básicamente en el asesoramiento del estudiante (orientación, control y 
retroalimentación), en la construcción del conocimiento propio de modo autoorganizado en 
las materias involucradas en el experimento, según la proporción señalada arriba. El sistema 
de evaluación descansó en los indicadores psicológicos deseables en la construcción del 
conocimiento y su autoorganización: generalización, criticidad, creatividad, responsabilidad, 
autonomía, entre los fundamentales.

El objetivo del experimento no fue forzar la evolución de los estudiantes hacia un ideal 
deseable, sino caracterizar el transcurso de la autoorganización del aprendizaje una vez 
creadas las condiciones propicias para lograrlo adecuadamente (sistema de tareas y un 
clima de relaciones interpersonales de cooperación-autonomía). La finalidad principal fue el 
control consciente de los estudiantes sobre su propia su ejecutoria (autoorganización, que 
supone planificación y autocontrol). Los estudiantes tuvieron varios medios fundamentales de 
autocontrol: un portafolio para los fines de la sistematización del conocimiento. Este incluía 
las memorias de los debates en grupo; las reflexiones personales sobre el contenido en sus 
interrelaciones; los exámenes parciales según la programación institucional y una lista de 
cotejo para el control y autocontrol de los indicadores psicológicos requeridos, de acuerdo 
con la teoría de Galperin.

Para el análisis integral del desarrollo en los estudiantes se tuvieron en cuenta dos 
criterios de ordenamiento atendiendo a la dinámica y estructura de la autoorganización del 
aprendizaje: 1. la tendencia del desarrollo de los estudiantes (niveles). 2. la integralidad y 
completitud de los indicadores manifestados (subgrupos de cada nivel). Un mismo nivel 
dinámico alcanzó distintos modos y sutilezas en su desenlace o terminación (subgrupos), 
debido al cumplimiento de los indicadores relativos a los procesos mentales intervinientes 
en las acciones de autoorganización, que posibilitan la eficacia de estas. Los niveles y los 
subgrupos contenidos en estos, sirvieron de referencia o conclusión relativa, no clasificatoria, 
como corresponde a un diagnóstico dinámico.

Se entiende el desarrollo y por tanto todo lo transcurrido en su zona próxima, como: 
«[…] un proceso dialéctico complejo, que se caracteriza por una periodicidad múltiple [...]por 
el complicado entrecruzamiento de los procesos de evolución e involución […] (VYGOTSKI, 
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1987, p. 151).» Fueron encontrados dos niveles fundamentales de autoorganización en el 
grupo, según la manera del tránsito de los estudiantes entre el desarrollo actual y el desar-
rollo potencial en la zona de desarrollo próximo, durante la apropiación de los contenidos 
de las materias:

Nivel 1 de autoorganización

Se caracterizó por una zona de desarrollo próximo tendiente a la flexibilidad en el 
establecimiento de la interfuncionalidad de las acciones del aprendizaje; asimismo, de los 
procesos mentales (pensamiento-habla-atención, entre otros) propiciadores de la autonomía 
consciente de los estudiantes

Nivel 2 de autoorganización

Se caracterizó por una zona de desarrollo próximo tendiente a la rigidez en el estable-
cimiento de la interfuncionalidad de las acciones del aprendizaje; asimismo, de los procesos 
mentales (pensamiento-habla-atención, entre otros), cuya operatoria fue asistemática y 
descoordinada, sin el logro adecuado de la autonomía y la concientización de sus adelantos 
sustanciales o su no consecución. Como ya se señaló un mismo nivel (educabilidad) pue-
de alcanzar distintos grados de elaboración o refinamiento, debido al cumplimiento de los 
indicadores de manera integral y completa. El estancamiento o los retrocesos fueron vistos 
como coyunturas del desarrollo, mientras que la tendencia fue analizada como la orientación 
de la autoorganización durante los dos periodos de estudio; no obstante, debe prestarse 
especial atención a la dialéctica nivel-subgrupo, pues de esto dependió el desarrollo logra-
do. La mayor vigilancia radicó en cómo transparentar en alguna medida el automovimiento 
del estudiante en estas condiciones educativas. Y aunque el acento estuvo en la autoorga-
nización, interesó también la calidad del conocimiento en su construcción y sistematización 
conscientes, apreciables en el contenido del portafolio y en las pruebas evaluativas.

Los estudiantes posicionados en el nivel 1 (88,1 %), se subdividieron en 3 subgru-
pos: A (29,4 %); B (35, 2 %) y C (19,9 %); mientras que los del nivel 2 constituyeron el 
subgrupo D (11,9 %) de los tres reales, considerando los subgrupos E y F como transitorios.

Por ejemplo, en los estudiantes del subgrupo A (29, 4%): la autonomía se manifestó 
como indicador generalizado o global de las acciones de autoorganización del aprendizaje, 
luego estas tuvieron un amplio espectro de aplicación (generalización-transferencia a otras 
situaciones); asimismo, tendió a sustentarse en todos los indicadores, especialmente en los 
relativos a la criticidad-originalidad (creatividad) expresados en puntos de vista integradores 
de un conocimiento documentado y construido por ellos en las asignaturas.
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La sistematización crítica de los contenidos se expresó habitualmente con numerosos 
detalles (inferencias y proposiciones creativas en las diferentes tareas y en la reelaboración 
de lo señalado en la retroalimentación de la profesora investigadora; no se caracterizaron 
por descripciones o argumentos estereotipados o simplistas.

La conciencia de su desarrollo focalizó los avances y tropiezos del aprendizaje para 
alcanzar niveles superiores de eficacia (fue establemente reguladora).

El conocimiento resultante del aprendizaje fue bastante completo, integrado, crítico, 
creativo y tendió a sus interrelaciones complejas.

Los estudiantes del subgrupo D (11,9 %): no consiguieron la autonomía requerida en 
los dos semestres del experimento y la interfuncionalidad entre los procesos mentales no 
se expresó en la autoorganización de las acciones de aprendizaje. Ellos se comportaron de 
manera inestable en la realización de las tareas y no siempre se enfrascaban en su resolución. 
Los contenidos del portafolio generalmente fueron superficiales con muy pocos detalles (no 
hicieron inferencias, valoraciones críticas, etc.), Uno de los casos de este subgrupo, trató 
de justificar sus actitudes culpando a las exigencias de las tareas.

En resumen, la concepción de Galperin permite pormenorizar el análisis sobre la evo-
lución de cada sujeto respecto a los procesos mentales y la autodirección de este desarrol-
lo. La propuesta alía la pedagogía y la psicología, en aras de conocer las particularidades del 
desarrollo humano, sustituyendo su acostumbrado análisis grosso modo. El mero análisis de 
los resultados del aprendizaje para su control y evaluación, al margen del desarrollo psico-
lógico conseguido por el estudiante como sujeto y personalidad, solo mira la superficie del 
iceberg y deja lo más importante en terreno de lo desconocido. Esta es una de las razones 
por las cuales la educación muchas veces no sabe resolver las dificultades del aprendiza-
je de los alumnos.

CONSIDERACIONES FINALES

A juicio de la autora, la concepción de Galperin, debe ser analizada de modo global, 
solo de este modo se puede apreciar como sienta bases para el estudio del desarrollo de 
la personalidad, fundamentándolo en la concepción sobre la formación planificada de las 
acciones mentales y los conceptos. Percatarse de esta particularidad, amplía la comprensión 
y explicación de ese proceso de formación, pues implica el examen de este en dos de los 
niveles de regulación fundamentales: el sujeto y la personalidad; al mismo tiempo, los trán-
sitos entre ambos. Apreciaciones de importancia para el examen de la zona de desarrollo 
próximo de manera integral.

El investigador y el docente pueden encontrar en dicha teoría general, líneas de análisis 
minucioso de la zona de desarrollo próximo. Es necesario un examen atento de la trama 
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dialéctica de condiciones-consecuencias focalizados en esta concepción, por ejemplo: la 
interrelación comprensión-ejecución-habla y sus indicadores, en los niveles de realización 
observados por Galperin según sea la regulación del sujeto o de la personalidad La prepa-
ración para la autoorganización del aprendizaje completa las condiciones para el estudio 
y desarrollo de la personalidad, pues posibilita al sujeto la actuación consciente sobre sí 
mismo, de manera crítica y creativa, tres indicadores psicológicos básicos para Galperin, y 
manifestadores de la autonomía. En otras palabras, un estudio más completo e integral del 
desarrollo de la personalidad exige también el examen de la autoorganización del aprendi-
zaje, pues este amplía el entendimiento de la concientización.

Entre los aportes principales de la teoría de Galperin, puede destacarse tanto el método 
para la observación enjundiosa e intervención concreta en la zona de desarrollo próximo, 
como los nichos de futuras investigaciones sobre el desarrollo humano. Las teorías no son 
absolutas y dejan preguntas sin contestar, a retomar en distintos momentos de la historia 
de la ciencia. La problemática de la comunicación junto al papel de las funciones del habla, 
exige nuevos abordajes para su mayor esclarecimiento teórico metodológico desde esta 
concepción. No quiere decir obligadamente la comunicación en sí misma, sino en la trama 
de la actividad humana; de lo contrario se lograrían nuevos reduccionismos.
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INTRODUÇÃO

O sistema Galperin-Talízina é, juntamente com os sistemas Elkonin-Davidov-Repkin 
(PUENTES, 2017, 2019a,b; PUENTES; LONGAREZI, 2020) e zankoviano (PUENTES; 
LONGAREZI, 2017a,b, 2018; LONGAREZI; PUENTES, 2017; PUENTES; AQUINO, 2019; 
LONGAREZI, 2020), uma das três mais importantes concepções didáticas estabelecidas 
no interior da teoria da aprendizagem desenvolvimental na ex-União Soviética, a partir da 
segunda metade da década de 1950. As bases desse sistema se sustentam nas teses fun-
damentais da condicionalidade histórica, cultural e social do desenvolvimento do psiquismo 
humano, da unidade atividade-psique, da relação educação-aprendizagem-desenvolvi-
mento, da teoria da assimilação e da atividade principal formuladas, em momentos diferen-
tes, por L. S. Vigotski, S. L. Rubinstein, e A. N. Leontiev (PUENTES; LONGAREZI, 2013; 
PUENTES, 2017; PUENTES; LONGAREZI, 2017a,b).

A produção de conhecimento científico relacionada, especificamente, com o pensamento 
de Galperin, em especial, com a teoria da formação por etapas das ações mentais e os con-
ceitos, tem crescido de maneira significativa no Brasil, sobretudo, depois da publicação do 
livro do professor e pesquisador cubano, radicado no Brasil desde a década de 1990, Isauro 
Beltrán Núñez, intitulado Vygostky, Leontiev e Galperin: formação de conceitos e princípios 
didáticos (2009). Depois disso, mais duas publicações importantes sobre o tema apareceram 
no âmbito acadêmico: (1) a publicação do livro Galperin e a teoria da formação planejada 
por etapas das ações mentais e dos conceitos: pesquisas e experiências para um ensino 
inovador, organizado por Isauro Beltrán Núñez e Betania Leite Ramalho (2016); (2) o dossiê 
Sistema Galperin-Talízina: contribuições para a Didática Desenvolvimental, organizado 
pelos pesquisadores Isauro Beltrán Núñez, Gloria Fariñas León e Betania Leite Ramalho.1

Em relação ao estudo da obra do Galperin e de seu sistema didático alguns aspectos 
chamam a atenção: 1) o empenho colocado pelos grupos de pesquisa em relação à com-
preensão da teoria de Galperin, sobretudo, o trabalho realizado pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre a Teoria da Formação das Ações Mentais e dos Conceitos liderado por 
Isauro Belntrán Núnez; 2) apesar disso, o pouco que se avançou até o momento fora do 
âmbito acadêmico da pós-graduação na compreensão da obra de Galperin em relação ao 
que já tinha sido produzido antes; 3) o equívoco que se comete quando a teoria da for-
mação por etapas é interpretada como uma proposta didática concebida para a formação 
de ações mentais e conceitos, em lugar de um método psicológico para o diagnóstico do 

1 A esses poucos registros mencionado, sumam-se também nas numerosas teses de doutorado orientadas pelo professor Isauro 
Bentrán Núnez no interior do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), 
Natal.
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processo de desenvolvimento da atividade cognoscitiva nas crianças; 4) a fragmentação 
da teoria de Galperin, a sua redução muitas vezes a questões meramente metodológicas e, 
por tanto, seu isolamento do contexto filosófico, psicológico, didático e pedagógico no qual 
fora gerada, com o que a sua própria compreensão fica comprometida; 5) o número ainda 
restrito de obras de Galperin às quais os pesquisadores brasileiros tem acesso, não apenas 
sobre a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos, mas também 
de toda a sua produção psicológica, comprometendo de alguma maneira a qualidade e o 
alcance das considerações teóricas elaboradas; 6) a recorrência sistemática a trabalhos de 
colaboradores e seguidores, tais como Nina. F. Talizina e Yulia Solovieva, dada a ausência 
de obras originais de Galperin, gerando numerosos e graves problemas de autoria (estão 
sendo atribuídas a Galperin ideias e teses que não são suas); 7) as dificuldades que en-
frentam os diferentes grupos de pesquisa tanto no momento de tomar em consideração as 
contribuições dos outros, como no sentido de unir esforços para a realização de trabalhos 
de caráter mais abrangente, interdisciplinar e interinstitucional; a pouca atenção concedida 
às críticas que a teoria de Galperin vem recebendo desde a década de 1970, tanto dentro 
como fora da ex-União Soviética, o que em alguma medida explica o caráter dogmático com 
que as ideias desse autor têm sido assumidas em casos específicos; 9) o intento por aplicar 
a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos nos anos finais do nível 
fundamental (7º, 8º e 9º anos), bem como no nível médio e superior quando na verdade 
ela foi concebida para entender como os processos cognitivos acontecem no contexto da 
educação primária (de 1º a 6º séries) onde o estudo é a atividade principal e a formação do 
pensamento teórico seu conteúdo.

O presente trabalho se situa no marco das pesquisas realizadas pelo grupo da UFRN, 
pelo qual sentimos um enorme e sincero respeito e admiração. O mesmo procura, justa-
mente, ajudar a esclarecer algumas dessas questões citadas anteriormente e, ao mesmo 
tempo, sistematizar o processo de concepção, elaboração e aperfeiçoamento da teoria da 
formação por etapas das ações mentais e dos conceitos de Galperin, levado a cabo entre 
as décadas de 1940 e 1970, a partir da análise de textos ainda pouco conhecidos no Brasil, 
publicados em russo, inglês e espanhol.2

A metodologia adotada para a análise da teoria leva em consideração, em primeiro 
lugar, o conjunto da obra de Galperin, bem como o desenvolvimento da psicologia históri-
co-cultural e da didática no interior da qual a mesma foi produzida; em segundo, alguns dos 

2 A leitura dos trabalhos de Galperin publicados em russo e inglês foi realizada com a ajuda técnica de Joanna Jakuszko e Andreza 
Batista Mattos, respectivamente.
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desdobramentos que essa teoria sofreu ao longo dos anos como resultado das contribuições 
realizadas por colaboradores e seguidores, sobretudo, por Nina F. Talízina.

O texto, para uma melhor organização, estrutura-se em duas partes: 1) gênese e desen-
volvimento da teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos; 2) a forma-
ção das ações mentais e dos conceitos científicos: etapas, condições e tipo de orientação.

Gêneses e desenvolvimento da teoria da formação por etapas das ações mentais e 
dos conceitos

A maior parte dos biógrafos de Galperin (PODOLSKY, 1998; PODOLSKIJ, 
2020; HAENER, 1992; TALÍZINA, 1968; SOLOVIEVA; QUINTANAR ROJAS, 2014, 
2016; NÚÑEZ E OLIVEIRA, 2013; HAENEM, 1992; ZINCHENKO, 1993; GONZÁLEZ 
PACHECO E NÚÑEZ, 1998; NÚÑEZ, 2009; FARIÑAS LEÓN, 2013, 2016) coincide no fato 
de admitir a cultura psicológica, a profundidade teórica e a originalidade intelectual que 
caracterizam o seu pensamento. Contudo, Galperin escreveu relativamente pouco se com-
parada sua produção acadêmica e científica com a de outros psicólogos russos importantes 
como A. N. Leontiev, A. R. Luria, A. V. Zaporozhets, D. B. Elkonin, V. V. Davídov e N. F. 
Talizina. A esse respeito Solovieva e Quintanar Rojas (2014, p. 1) têm afirmado:

É curioso que P. Ya. Galperin, sendo um brilhante pensador e experimentador, 
não tenha sido um escritor produtivo. Ainda quando suas propostas teóricas 
não são numerosas, seus textos são importantes pela lucidez de expressão, a 
novidade e pela profundidade de suas ideias. No seu caso a qualidade supera 
a quantidade.

Galperin apenas publicou uma obra monográfica ao longo de toda sua carreira intelectual 
e investigativa intitulada Введение в психологию (Introdução à Psicologia, (1976[1979]).3 
Esse texto é considerado sua produção mais importante e um clássico da literatura psicológica 
russa. Nele, o autor mostra como a maior parte de suas ideias está em consonância com os 
postulados fundamentais do pensamento de Vigotski e Leontiev (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013). 
Entretanto, diferentemente de Leontiev, que considerava a atividade em geral como o obje-
to da psicologia, Galperin estabeleceu apenas sua parte orientadora, isto é, a atividade de 

3 Galperin, no final da década de 1980, preparava uma nova edição desse livro que não foi concluída dada sua morte inesperada em 
dezembro de 1988. Ainda hoje, depois de quase trinta anos de sua primeira edição, Introdução à psicologia continua a ser publicada 
na Rússia. Uma nova reimpressão acaba de ser realizada, em 2015, pela editora КДУ (KDU), da universidade М. В. Ломоносова 
(M.V. Lomonosov). Outros dois livros com sua assinatura foram lançados por editoras russas, o primeiro, em 1998, pela editora do 
Instituto de Psicologia Aplicada intitulado Психология как объективная наука (A psicologia como uma ciência objetiva); o segundo, 
em 2007 pela própria КДУ com o título Лекции по психологии (Palestras sobre psicologia). Contudo, ambas as publicações são 
apenas compêndios dos principais trabalhos escritos e palestras ministradas pelo autor.
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orientação investigativa. De acordo com ele, a orientação é a função primordial da psique e 
o que a diferencia dos fenômenos não psíquicos (SOLOVIEVA; QUINTANAR ROJAS, 2014).

As teses elaboradas por Galperin em torno da atividade de orientação investigativa como 
função da psique foram originais para sua época. As mesmas perpassam toda sua produção 
intelectual nos dois campos fundamentais nas que essa foi mais intensa e profunda: 1) as 
propostas sobre o método de estudo da gênese dos processos cognoscitivos na criança (a 
formação por etapas das ações mentais e dos conceitos) e; 2) as propostas metodológicas 
do experimento genético-formativo para o estudo da formação dos processos cognoscitivos.

Sobre os aportes de Galperin, no segundo desses campos, conhecia-se muito pouco 
até a aparição dos estudos de Solovieva e Quintanar Rojas (2014), cujo conteúdo é muito 
generoso pela riqueza de informações e juízos aportados. Contudo, esse material ainda 
está em processo de editoração. A teoria da formação por etapas das ações mentais e dos 
conceitos, por sua vez, é normalmente a parte da obra de Galperin que mais se domina e 
estuda, mas continua a ser praticamente desconhecida no Brasil.4 Os antecedentes dessa 
teoria estão nas pesquisas realizadas, em Moscou, nas décadas de 1930 e 1940, inicialmente, 
por L. S. Vigotski sobre a formação do pensamento em conceitos e,5 sobretudo depois, por 
Elkonin (1956, 1962) e Camezo (1972), relacionadas com o desenvolvimento das habilidades 
de leitura e escrita, e por Zaparozhets (1960[2001]), sobre a importância da organização da 
orientação das condições nas quais se realiza a ação e do conteúdo processual. O próprio 
Galperin (1982) reconheceria, pelo menos uma parte desse fato, ao afirmar:

Se reunirmos os resultados das pesquisas anteriormente mencionadas [a 
realizada por Elkonin, Camezo, Zaporozhets e Zinchenko], vemos que cons-
tituem a parte mais significativa do que mais tarde se denominou a formação 
por etapas das ações mentais e conceitos, o que está já relacionado com as 
pesquisas realizadas. Estas pesquisas se iniciaram no começo dos anos 1940 
e têm sido desenvolvidas até o momento atual (GALPERIN, 1982, p. 15).

Em relação com o estudo dos conceitos, Vigotski aportaria um conjunto importante de 
elementos, entre os quais cabe mencionar: a) o estabelecimento de duas categorias dife-
rentes de conceitos pela natureza dos mesmos e pela maneira como eles se formam: os 
conceitos cotidianos (não científicos e espontâneos) e os conceitos científicos (autênticos); 
b) a ideia de que os verdadeiros conceitos ou os conceitos científicos só se formam sobre 
a base da atividade de estudo, partindo da tese de que a aprendizagem precede e cria as 

4 Provavelmente os responsáveis por introduzir a teoria de Galperin no contexto acadêmico brasileiro tenham sido os professores 
universitários cubanos Isauro Beltrán Núñez e Otmara González Pacheco, em 1998, com a publicação do artigo intitulado Formação 
de conceitos segundo a teoria de assimilação de Galperin (Cad. Pesq., n. 105, p. 92-109, ano. 1998).

5 Contudo, Galperin fez pouquíssimas referências à obra de Vigotski em seus trabalhos destinados à teoria da formação por etapas 
das ações mentais e os conceitos. Nenhum texto específico de Vigotski sobre a formação de conceitos é mencionado por ele.
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condições para o desenvolvimento; c) a preocupação pelo caráter específico da assimilação 
de conceitos em lugar do conteúdo dos mesmos (o foco não nos conceitos acabados, mas no 
próprio processo de sua formação e na natureza psicológica dos mesmos); d) a criação de 
um método experimental para o estudo desse processo denominado de método funcional de 
dupla estimulação; e) a ideia de que o processo de formação dos conceitos acontece em um 
movimento de ascensão do abstrato para o concreto, do geral para o particular (a capacidade 
de operar de maneira voluntária e consciente com os conceitos); f) o aspecto funcional no 
surgimento dos conceitos partindo do pressuposto de que sua formação só pode acontecer 
ante a aparição de uma determinada exigência ou necessidade dele no processo de alguma 
atividade consciente orientada a um fim, isto é, à resolução de um determinado problema.6

Com tudo, Vigotski também chegou a considerar que o pensamento em conceitos só 
era possível quando a criança se convertia em adolescente (entre os 11-12 anos de idade), 
coincidindo com isso com a teoria de Piaget,7 e que o tipo de atividade necessária para a 
formação dos conceitos era apenas de caráter intelectual. Além disso, deixou de perceber 
que a formação dos conceitos estava associada à formação de um determinado sistema 
de ações; isto é, que a formação de um conceito era um processo de formação não só de 
uma imagem especial como quadro do mundo, mas também de um determinado sistema 
operacional que tem sua estrutura interna.

Em relação com as ações mentais, por sua vez, Elkonin (1956, 1962) realizou pesqui-
sas que ajudaram a melhorar a compreensão do processo de sua formação com a criação 
de um método para a aprendizagem inicial da leitura. Além disso, sob sua supervisão, 
Gamezo (1972) analisou o desenvolvimento de habilidades de leitura de mapas geográficos 
e identificou as etapas principais na formação de uma nova habilidade, bem como uma nova 
ação. Estas etapas são: 1) conhecimento preliminar da tarefa; 2) representação material 
do objeto (com modelagem de areia crua); 3) raciocínio cuidadoso das particularidades de 
cada lugar e conclusão sobre o caráter destes (na forma verbal); 4) realização do mesmo 
processo agora na forma interna e parcial; 5) realização mental de todas as operações com 
a só verbalização do resultado final (GAMEZO, 1972 apud GALPERIN, 1976[1979], p. 30).

6 Essas teses de Vigotski aparecem contidas em três artigos científicos diferentes publicados na época. Está-se falando de: O desen-
volvimento do pensamento do adolescente e a formação de conceitos (escrito antes de 1931 e publicado em Obras Escogidas, Tomo 
IV, Capítulo 10, 1996, p. 32-88); Estudos experimentais do desenvolvimento dos conceitos (publicado no livro Pensamiento y Habla, 
Buenos Aires, Colihue, 2007, Capítulo V, p. 169-264); Estudo do desenvolvimento dos conceitos científicos na infância (publicado no 
livro Pensamiento y Habla, Buenos Aires, Colihue, 2007, Capítulo VI, p. 265-422).

7 J. Piaget, como Vigotski, considerava que o pensamento em conceitos só se formava a partir dos 11-12 anos de vida, na adolescên-
cia. Essas ideias estão contidas no seu livro A linguagem e o pensamento da criança, publicado na ex-União Soviética antes de 1934. 
Referindo-se à dedução geral a que chega Piaget em relação ao pensamento, Vigotski vai afirmar: “pode-se ter a impressão de que 
a criança, aos sete anos, pensa como um adulto, que é capaz de fazer as mesmas operações mentais. Mas isto, como demostra 
Piaget, não passa de ser uma ilusão [...] tão só próximo dos onze-doze anos aparece o pensamento formal” (VIGOTSKI, 1996, p. 
84).
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Em relação à importância da organização da orientação das condições nas quais se 
realiza a ação e do conteúdo processual, Zaporozhets (1960[2001]), em conjunto com al-
guns colaboradores, chegou a demostrar, no final da década de 1940 e durante os anos de 
1950, que na parte orientadora das ações se apresentam na criança não apenas o conteúdo 
operacional, mas também todas as condições indispensáveis para que esta seja realizada 
com êxito. De acordo com Zaporozhets, a parte orientadora da ação era muito mais ampla 
que a parte executora, nela estão presentes todas as condições requeridas, tanto positivas 
quanto negativas.

A psicologia do desenvolvimento e pedagógica soviética tinha aportado, além desses já 
mencionados, outros resultados de pesquisas importantes em relação ao estudo dos concei-
tos. Em primeiro lugar, que o conteúdo do conceito não se assimilava de maneira repentina 
ou imediata por parte dos estudantes, mas progressiva, gradualmente, e de forma diferente 
em cada um deles em particular. Segundo, que os indicadores do conceito científico se com-
binavam por muito tempo com os não científicos e, inclusive, aqueles eram modificados por 
estes. Terceiro, que a generalização do conceito também se dava de maneira progressiva 
e que podia chegar a ser totalmente insuficiente nos alunos mais débeis.

A partir dessas experiências previas, Galperin daria início a sua nova concepção em um 
período próximo entre a sua contratação na Universidade Estatal de Moscou (1944) e sua 
posterior vinculação à Seção de Psicologia dessa própria universidade (1949).8 De modo que 
a gênese da teoria da formação por etapas está associada, fundamentalmente, às figuras 
de Vigotski, Elkonin e Zaporozhets, à segunda metade dos anos de 1940 e à universidade 
de Moscou. Já o período de aperfeiçoamento e consolidação do método vai dar-se ao longo 
de pouco mais de trinta anos, aproximadamente, entre 1944 e 1975.9

Contudo, ainda continua a ser um grande ministério as primeiras pesquisas realizadas 
por Galperin, na década de 1940, pelo fato de que não se conservam registros de publi-
cações suas anteriores a 1950.10 Pressupõe-se que já tinha dado inícios a seus trabalhos, 
pois naquele ano publicou um texto no qual analisa o Desenvolvimento das pesquisas sobre 
a formação das ações mentais (1950) que estavam sendo executadas. Sabe-se também 
que, em 1952, tinha elaborado um conjunto de ideias novas sobre o tema e que as mesmas 

8 Alguns autores situam esse início na década de 1950, mas o próprio Galperin nega ao afirmar que teria sido na década anterior 
(GALPERIN, 1976[1979], p. 30).

9 Podolskij (2020, p. 33), em relação ao período de maior aceitação prática da teoria, vai reconhecer que “analisando a história de 
cinquenta anos da abordagem de Galperin, pode-se notar que os anos de 1960 e o início dos anos de 1970 foram os períodos do 
grande otimismo em relação à eficácia e à eficiência de sua aplicação prática”.

10 Resta conferir o conteúdo dos textos listados para saber se há repetições, sobretudo, naqueles 8 que foram publicados, em 2007, no 
livro intitulado Conferências de psicologia. Sabe-se que se trata de uma antologia que reúne trabalhos publicados anteriormente, pelo 
que alguns deles puderam ter sofrido apenas alterações em seus títulos.
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tinham sido apresentadas em num congresso científico de psicologia realizado, em 1953, 
na cidade Moscou.

Galperin escreveu e publicou sozinho, ou em parceria com colaboradores, numerosos 
trabalhos contendo os principais resultados obtidos nos experimentos desenvolvidos, entre 
as décadas de 1940 e 1970, sobre a teoria da formação por etapas das ações mentais e con-
ceitos. Essas produções foram realizadas, maioritariamente, na forma de artigos científicos 
ou relatórios de pesquisa, mas foram publicadas também formando parte de monografias e 
capítulos de livros. Até o presente momento foi localizado um total de 40 títulos, assinados por 
ele, em 27 dos quais é o único autor e em outros 13 como autor principal. Desses 40 títulos, 
já foram resgatados um total de 19 trabalhos completos em inglês, espanhol e russo. A seguir 
(Quadro 1) se apresenta a lista completa desses títulos, organizados cronologicamente e 
com o nome dos autores com os quais Galperin escreveu alguns deles. Com destaque em 
itálico se assinalam os trabalhos completos até o momento resgatados.11

Quadro 1. Cronologia dos trabalhos publicados por Galperin sobre a teoria entre 1950 e 1980.

Ano Título Outros autores

1950 1 - Desenvolvimento das pesquisas sobre a formação das ações mentais. -----

1953 2 - Experiência do estudo da formação das ações mentais. http://msupsyj.
ru/articles/detail.php?article=7322 -----

1955 3 - Sobre a formação das imagens sensoriais e dos conceitos. -----

1956 4 - Psicologia do pensamento e teoria acerca da formação por etapas das 
ações mentais. -----

1957

5 - A formação das imagens sensoriais e os conceitos. 
6 - Acerca da linguagem interna.
7 - Ações mentais como base para a formação do pensamento e da ima-
gem.
8 - A dependência em relação ao tipo de orientação da habilidade motora.
9 - Tipos de orientação na tarefa e a formação dos conceitos da gramática.
10 - Formação dos conceitos geométricos iniciais sobre a base da ação or-
ganizada dos alunos.

-----
-----
-----

N. S. Pantin
A. N. Dubrpvina 
Nina F. Talízina

1958 11 - Sobre o problema da atenção.
12 - Dependência do hábito de movimento do tipo de orientação na tarefa.

-----
N. S. Pántin

1959 13 - Tipos de orientação e tipos de formação das ações e os conceitos.
14 - A formação dos conceitos e as ações mentais.

-----
-----

1960

15 - Análise psicológica da metodologia moderna do ensino dos conceitos 
matemáticos iniciais.
16 - Série fundamental de ações que conduzem à formação de conceitos 
matemáticos iniciais.
17 - Resultados da formação dos conceitos matemáticos iniciais.

L. S. Gueórguiev
L. S. Gueórguiev
L. S. Gueórguiev

1961 18 - Processo de solução do problema e formação do objeto íntegro da 
ação. L. F. Obújova

11 Nenhum dos biógrafos citado no início deste trabalho faz referência a texto algum de Galperin publicado em russo antes de 1954, em 
inglês antes de 1957 e em espanhol antes de 1959. O que este autor publicara nas décadas de 1930 e 1940 não foi mencionado nem 
pelo próprio Galperin. De acordo com Núñez e Oliveira (2015), desde 1930 até 1949, ano em que se vincula à Seção de Psicologia 
da Universidade Estatal de Moscou, Galperin teria participado de numerosas pesquisas relacionadas com o desenvolvimento do 
psiquismo. Além disso, em 1936, defenderia sua tese de doutorado intitulada As diferenças psicológicas no uso de instrumento no 
animal e no homem. Contudo, nem sequer desse trabalho há registro algum de publicação.

http://msupsyj.ru/articles/detail.php?article=7322
http://msupsyj.ru/articles/detail.php?article=7322
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Ano Título Outros autores

1963
19 - Os problemas da formação de conhecimentos e capacidades nos es-
colares e os novos métodos de ensino
na escola.

D. B. Elkonin e A. V. Zaporozhets

1964
20 - O ensino programado e tarefas para aperfeiçoar radicalmente os mé-
todos de ensino.
21 - Ensino programado dos hábitos de produção

-----
Z. A. Réshetova

1965

22 - A direção do processo de aprendizagem.
23 - Os principais resultados das pesquisas no problema “Formação das 
ações mentais e dos conceitos”.12

24 - Sobre as bases psicológicas do ensino programado.

-----
-----

1966
25 - O método de “cortes” e o método de formação por etapas no estudo 
do pensamento infantil.
26 - Sobre a doutrina da interiorização.

-----
-----

1967 27 - A formação de conceitos geométricos fundamentais e sua dependên-
cia  sobre a participação dirigida dos alunos. Nina F. Talízina

1969 28 - A pesquisa do desenvolvimento intelectual da criança.
29 - Sobre o método de formação por etapas das ações intelectuais.13 

-----
-----

1972 30 - Direção da atividade cognoscitiva dos escolares. Nina F. Talízina

1974 31-A formação experimental da atenção. S. L. Kabilnítskaia

1976 32 - Introdução à psicologia. -----

2007

33 - A formação das ações mentais. A base orientadora da atividade.
34 - A doutrina da formação da atividade mental humana. 
35 - O sistema de formação das ações mentais.
36 - Condições de formação das propriedades desejadas da ação. A escala 
da formação gradual.
37 - O processo de interiorização. Significado teórico e prático da doutrina 
formação gradual.
38 - Formação de ações mentais e conceitos como forma de divulgação 
dos mecanismos psicológicos reais de fenômenos mentais.
39 - A formação das imagens sensoriais.
40 - Formação de ações físicas. Educação de habilidades motoras.

------
------
------
------
------
------
------

Fonte: O autor.

A partir desse conjunto de trabalhos é possível perceber, em primeiro lugar, a imagem 
de um Galperin aferrado à ideia de desenvolver um método apropriado para o estudo da 
gênese dos processos cognoscitivos. Em segundo, o processo evolutivo pelo qual a teoria 
e seu criador passaram, com seus retrocessos e avanços, com suas contradições e supera-
ções, com suas substituições e incorporações, sempre tendo como base os resultados que 
emergiam dos experimentos formativos realizados. Em terceiro, o engajamento de Galperin 
com o pensamento psicológico russo da época e, especialmente, com os temas de interesse 
das pesquisas desenvolvidas nas décadas de 1950 e 1960 pelos principais representantes 
da teoria da atividade: Pantina (1957, 1958), Zaporozhets (1960), Endovitskaya (1957), 
Neverovich (1955) etc.

A teoria de Galperin sobre a formação por etapas das ações mentais e dos conceitos 
se estrutura sobre a base de alguns conceitos-chave da psicologia soviética da escola de 

12 Esse texto é uma síntese de sua tese de doutorado em Psicologia defendida no mesmo ano.
13 O artigo em questão é uma versão resumida do texto intitulado A pesquisa do desenvolvimento intelectual da criança (1969), publi-

cado no mesmo ano por I. I. Iliasov e V. Ya. 
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Vigotski, tais como: a natureza histórico-social da psique humana; seu estudo sob o ponto 
de vista da atividade; o princípio da unidade das formas externas (materiais) e internas 
(psíquicas) da atividade humana (Núñez e Oliveira, 2013, p. 289) e; a teoria dos reflexos 
de orientação ou de investigação de I. P. Pavlov (1849-1936).14 Entretanto, “não sempre 
se valoram adequadamente as premissas teóricas e metodológicas e as consequências 
práticas desta concepção” (SOLOVIEVA; QUINTANAR ROJAS, 2014, p. 3).

A genialidade da proposta [de Galperin] consiste no fato de que, ainda quando 
se deve reconhecer desde o início que se está formando um conceito ideal 
(objeto teórico que não é acessível aos sentidos), é possível trabalhar sobre o 
conteúdo deste conceito desde os planos externos (materializado, perceptivo) 
com a ajuda de esquemas elaborados especialmente. Devemos recordar que 
as etapas de formação são: material, materializada, perceptiva, linguagem 
oral, linguagem oral em silêncio (sussurro interno), linguagem interna, etapa 
mental (SOLOVIEVA; QUINTANAR ROJAS, 2014, p. 3).

Os trabalhos de Galperin, bem como daqueles autores que lhe precederam, iniciaram-se 
com o descontentamento gerado pelos resultados dos métodos tradicionais de pesquisa do 
chamado “pensamento criador” (GALPERIN, 1982) que conduziram à conclusão de que as 
possibilidades de solução racional de um problema determinado dependiam da qualidade 
de conhecimentos e habilidades adquiridas anteriormente. Como consequência, a forma-
ção destes conhecimentos e habilidades com a qualidade requerida passou a ser a tarefa 
principal e, a partir daí, o foco das pesquisas se deslocou do estudo dos processos tal como 
se apresentam em diferentes condições para o estudo daquele sistema de condições ne-
cessário para o logro da formação de conhecimentos e habilidades, segundo um conjunto 
de características previamente dadas. Galperin (1982) iria afirmar:

Com a utilização de um sistema completo de condições necessárias, o proces-
so de formação, realiza-se muito mais fácil e rapidamente, e os indicadores 
do rendimento alcançam seus níveis mais elevados. Os conhecimentos e as 
habilidades são atingidos muito mais cedo na criança e como consequência 
disto, muda a correlação entre a aprendizagem e o desenvolvimento intelec-
tual; por sua vez, o desenvolvimento intelectual passa a ser concebido com 
um novo enfoque (GALPERIN, 1982, p. 16).

14 Durantes esses anos que cobrem as décadas de 1950 e 1960, no Instituto de Psicologia da Academia de Ciências Pedagógicas da 
Federação Russa, onde trabalhavam Zaporozhets, Endovitskaya, Neverovich e outros, estudava-se o papel da atividade de orienta-
ção na formação e na realização dos movimentos voluntários do homem em diferentes períodos do desenvolvimento ontogenético, 
bem como nos processos emocionais. Na Cátedra de Psicologia da Universidade Estatal de Moscou, onde exerciam a docência e 
a pesquisa Leontiev e Galperin, os experimentos estavam focados nos processos de desenvolvimento cognoscitivos como formas 
específicas de atividade de orientação.
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A partir dessa ideia, o grande propósito de Galperin passou a ser a experimentação de 
um novo método de estudo da gênese dos processos cognoscitivos que, ao mesmo tempo, 
auxiliasse na criação do sistema completo de condições necessárias para a formação dos 
conhecimentos e das habilidades (pensamento teórico).

O método criado recebeu a denominação de “teoria da formação por etapas das ações 
mentais e dos conceitos”. Entre outras coisas, esse método procurava:

a) tornar o processo de formação muito mais rápido e eficiente, e, como consequên-
cia, provar que era possível desenvolver o pensamento teórico entre os cinco e seis 
anos de vida da criança (bem antes do que suponham Piaget e Vigotski);

b) superar o método funcional de dupla estimulação15 com a criação de um novo méto-
do, sem deixar com isso de levar em consideração alguns dos postulados teóricos 
de Vigotski (as duas categorias de conceito estabelecidas, a correlação entre a 
aprendizagem e o desenvolvimento, o foco no estudo do processo de formação em 
lugar dos conceitos prontos, o movimento de ascensão do abstrato para o concreto, 
bem como o aspecto funcional no surgimento dos conceitos, isto é, o fato de que 
o conceito só se forma num tipo de atividade encaminhada para a resolução de 
determinado problema);

c) transformar a atividade e o problema intelectual, concebido por Vigotski, em uma 
atividade e numa tarefa de natureza prática e concreta orientada aos objetos e fe-
nômenos;

d) conceber o processo de formação dos conceitos na sua unidade inseparável com 
o processo de formação das ações mentais (a unidade indissolúvel entre o conhe-
cimento e a habilidade no processo de sua formação), ideia ausente no método de 
Vigotski;

e) estabelecer um conjunto de etapas ao logo do processo de criação do sistema de 
condições necessárias para a formação dos conceitos e ações mentais;

f) Focar o estudo da formação das ações mentais e dos conceitos naquilo que Gal-
perin considera sua parte funcional mais importante para a realização da ativida-
de, isto é, na orientação psicológica da mesma, tal e como fora colocado por A. 
V. Zaporozhets e bem diferente de como o considerava Piaget, que centrou seus 

15 Em nenhum dos textos de Galperin, relacionado com a teoria da formação por etapas das ações mentais e os conceitos, a que se 
teve acesso se faz menção explícita ao método funcional de dupla estimulação de Vigotski, muito menos a suas prováveis limitações. 
Contudo, Nina F. Talízina, uma de suas principais colaboradoras, em um de seus trabalhos, publicado em 1988, iria afirmar que Vigot-
ski “compreendia como algo normal ‘o verbalismo’ na assimilação dos conceitos científicos, sua inutilidade para a orientação prática 
do aluno. Omitindo durante a análise do processo de assimilação a ação do sujeito, Vigotski não esclareceu o sistema individual do 
conceito como produto de uma atividade concreta do homem orientada aos objetos e fenômenos, cujos aspectos essenciais estão 
refletidos nestes conceitos” (TALÍZINA, 1988, p. 151).
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estudos sobre a formação do pensamento na importância das operações lógica..16

O esforço por comprovar experimentalmente que era possível desenvolver o pensamen-
to teórico entre os cinco e seis anos de vida da criança tinha um valor científico fundamental 
para a psicologia histórico-cultural da atividade e da didática desenvolvimental. Quanto mais 
cedo começasse a formação dessa neoformação, mais cedo começaria também a formação 
de outras neoformações importantes no desenvolvimento integral dos sujeitos dado que 
o pensamento teórico era tido como o conteúdo fundamental da atividade de estudo nos 
anos iniciais do nível fundamental de cuja assimilação dependeria a assimilação dos demais 
conteúdos (neoformações).17

A formação das ações mentais e dos conceitos científicos: condições, etapas e tipo 
de orientação.

A partir de suas pesquisas Galperin ampliou significativamente o campo do conhecimen-
to científico sobre a problemática da formação das ações mentais e os conceitos. Desde o 
começo mesmo dos estudos chegou advertir que era na escola e, sobretudo, no interior dos 
processos de aprendizagem que se formavam os conceitos científicos. Ao mesmo tempo, 
comprovou que a questão da formação das imagens era o problema da formação das novas 
representações e conceitos no próprio processo escolar.

Além disso, Galperin (1957) seria o primeiro em demonstrar a unidade inseparável 
entre ação e conceito no processo de sua formação que escapara a Vigotski, Piaget e, 
provavelmente, ao próprio Elkonin no início de elaboração das bases psicológicas e didáti-
cas da teoria da atividade de estudo (Puentes, 2017, 2019a,b,c,d,e, 2020). Por intermédio 
dos experimentos ficou comprovado que a formação de qualquer ação sempre conduzia, 
ao mesmo tempo, à formação da imagem de seu objeto e que as características de essa 
imagem eram, em grande medida, características da própria ação. Alguns anos depois, 
Talízina (2009) iria esclarecer ainda melhor a relação existente entre os conceitos e as ações 
mentais, ao conferir que o conhecimento, em lugar de se contrapor às habilidades, devia ser 
considerado seu componente. Provou também que o conceito não se assimila nem conserva 
pelos estudantes à margem das habilidades ou ações mentais. A esse respeito escreveu:

O critério do conhecimento também não se separa das ações. Saber sempre 
significa saber realizar uma ou outra atividade ou as ações relacionadas com 

16 “não podemos concordar com Piaget – escreveria Galperin - que a inteligência é um sistema de operações lógicas. Pensamos que 
seria correto dizer que a inteligência é um sistema de orientação em relação ao problema a ser resolvido; a inteligência não se 
identifica com as operações lógicas, apenas se realiza com sua ajuda” (GALPERIN, 1966, p. 2).

17 Sobre o pensamento teórico como conteúdo fundamental da atividade de estudo e desta como atividade principal nos anos iniciais 
do nível fundamental recomendamos conferir Davídov (1986, 1988), Elkonin (1987) e Davydov, Slobodchikov e Tsukerman (2014).
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elas. O conhecimento é um conceito relativo (TALÍZINA, 2009, p. 22).
Baseando-nos na compreensão da psique como atividade, chegamos inevita-
velmente à conclusão de que qualquer imagem – seja percepção, represen-
tação ou conceito – deve estar relacionada com um determinado sistema de 
ações [...] As ações, as operações constituem um mecanismo de conceitos 
propriamente psicológicos. As ações intervêm como meios de formação dos 
conceitos e como meio de sua existência: à margem das ações o conceito não 
pode ser assimilado nem aplicado posteriormente à solução de problemas. 
Por isso, as particularidades dos conceitos formados não podem ser compre-
endidas sem a orientação à atividade cujo produto representam (TALÍZINA, 
1988, p. 153-154).

Dessa maneira ficou estabelecido que a apropriação do conceito de um objeto sempre 
implicaria na execução de uma determinada ação encaminhada à “transformação” do próprio 
objeto. Junto com a transformação do objeto do conhecimento, o sujeito se transformava 
a si mesmo produzindo modificações significativas no seu desenvolvimento, seja no plano 
funcional (quantitativo) seja no evolutivo (formação de um nível psicofisiológico novo).

1 - Condições para a formação das ações mentais e dos conceitos

Uma vez esclarecido que o desenvolvimento do pensamento teórico se dava pela via da 
formação simultânea dos conceitos científicos e das ações mentais, cabia então identificar as 
condições capazes de garantir o processo dessa formação. Em primeiro lugar, seria preciso 
modificar, além do conteúdo, os métodos para sua aprendizagem. De acordo com Galperin, 
os métodos mais adequados deveriam ser aqueles que colocassem o aluno em uma atividade 
específica de aprendizagem localizada na sua zona de desenvolvimento próximo18. Esses 
métodos deveriam favorecer o processo de assimilação, pela via da resolução de problemas, 
dos conteúdos que estão na base dos conceitos científicos e das ações mentais sobre os 
quais se produz o pensamento teórico. O processo de assimilação dos conhecimentos que 
leva à formação dos conceitos científicos e das ações mentais se sustentava na teoria his-
tórico-cultural da psicologia, na teoria da atividade e, em especial, na teoria da interiorização 

18 A teoria da zona de desenvolvimento próximo é uma das grandes contribuições efetuadas por Vigotski no campo da psicologia esco-
lar sobre uma nova forma de organizar a educação e a aprendizagem modernas. Tal teoria parte da ideia de que não existe apenas 
uma zona de desenvolvimento na criança, mas duas, a) a área de desenvolvimento efetivo; e b) a zona de desenvolvimento possível. 
Quanto à primeira, área de desenvolvimento efetivo, expressa o nível de desenvolvimento das capacidades atingido pelo indivíduo 
num certo estágio de sua vida, manifesta-se na solução independente de tarefas intelectuais e se determina por intermédio de avalia-
ções diagnósticas. No que diz respeito à segunda, zona de desenvolvimento possível, consiste em que a criança, em certo estágio do 
seu desenvolvimento, pode desempenhar “sob a orientação de adultos e em cooperação com seus companheiros que sabem mais 
que ela”, ações que não consegue executar sozinha. As tarefas e ações que a criança desempenha inicialmente sob a orientação e 
em cooperação formam precisamente a “zona” do seu desenvolvimento possível, já que no futuro ela conseguirá desempenhá-las 
totalmente sozinha. De acordo com a ideia de Vigotski, pode-se afirmar que o ensino mais adequado é aquele que dirigido para a 
zona de desenvolvimento possível, levando em consideração, como ponto de partida, a área de desenvolvimento efetiva ou real, pois, 
como ele mesmo indica, “[...] o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento [...]”, “[...] a pedagogia não deve orientar-se 
em direção ao passado, mas na direção do futuro (do amanhã), do desenvolvimento da criança [...]” (VYGOTSKY, 2010, p. 114).
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ou da apropriação. O idealizador e principal representante da teoria da apropriação foi A. N. 
Leontiev, que desenvolveu várias das proposições de Vigotski a esse respeito. 

O processo de apropriação dos objetos ou dos fenômenos que são o produto do desen-
volvimento histórico, segundo Leontiev (1978), exige que seja executada em relação a eles 
uma atividade que reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade encarnada, 
acumulada no objeto. O homem não nasce dotado geneticamente das aquisições históricas 
da humanidade resultantes do desenvolvimento das gerações humanas precedentes. As mes-
mas não são incorporadas nele nem nas suas disposições naturais, pelo contrário, estão no 
mundo que o rodeia e nas grandes obras da cultura humana. Só apropriando-se delas ao 
longo de sua vida, o homem se torna humano. A esse respeito Leontiev (1978) vai definir o 
processo de apropriação da seguinte maneira:

O desenvolvimento, a formação das funções e faculdades psíquicas próprias 

do homem enquanto ser social se produzem sob uma forma absolutamente 

específica – sob a forma de um processo de apropriação, de aquisição (LE-

ONTIEV, 1978, p. 235).

O próprio conceito de apropriação (prisvoenie) expressa as relações essenciais entre 
a experiência individual e a experiência social, e constitui o processo que leva o indivíduo à 
reprodução, em sua própria atividade, das capacidades humanas formadas historicamente. 
Leontiev (1974) vai afirmar que:

[...] esse mundo objetivo que encarna as atitudes humanas formadas no pro-

cesso de desenvolvimento da prática sócio histórica não se dá ao indivíduo 

nessa qualidade desde o início. Para que essa qualidade, esse aspecto huma-

no dos objetos circundantes se descubra ao indivíduo, ele deve realizar uma 

atividade relacionada com eles, atividade adequada (ainda que não idêntica) 

àquela que eles têm cristalizada em si (LEONTIEV, 1974, p. 177).

Com base nessa ideia, as funções psíquicas especificamente humanas têm seu processo 
de origem e estabelecimento decorrentes da interiorização da atividade externa dos homens, que 
se transforma em atividade interna mediante a atividade desse sujeito nas suas interações com os 
outros homens e com a natureza. Dessa maneira, nas relações que se estabelecem em diferen-
tes contextos sociais, o homem se apropria dos conhecimentos acumulados anteriormente pelas 
gerações que o precederam, não somente os científicos (elaborados com base em teorias) até o 
momento destacados, mas também cotidianos (construídos e adquiridos empiricamente). Esses 
últimos, conceitos espontâneos ou cotidianos, são aprendidos pela experiência sensorial, apoiam-se 
na observação e na representação, e surgem como resultado de dois tipos de abstrações diferen-
tes: (I) a partir de generalizações e classificações que têm como base os aspectos aparentes e, 
portanto, não essenciais dos objetos ou fenômenos; (II) aquelas que levam em consideração todos 
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ou alguns dos elementos essenciais que caracterizam o objeto, bem como as relações que se dão 
na estrutura de sua definição, mas sem tomar consciência disso.

Os conceitos científicos, por sua vez, incluem a observação, mas se apoiam, sobretudo, na 
ação cognoscitiva que descobre as conexões internas, essenciais e contraditórias como fonte dos 
fenômenos observados e são parte de um sistema complexo de inter-relações conscientes, expres-
sos em princípios, leis e generalizações. Os conceitos só se assimilam pela via das condições de 
sua origem, pois não se transmitem enquanto conhecimento pronto. Os mesmos não podem ser 
transferidos aos alunos na forma acabada; pelo contrário, cabe aos estudantes obtê-los interagindo 
com os objetos relacionados a esses conceitos, os quais se encontram na sociedade na forma de 
cultura (TALÍZINA, 2001a,b). O processo de assimilação desse sistema sempre se dá com ajuda 
dos adultos agindo na zona de desenvolvimento próximo, com base na resolução de problemas de 
complexidade adequada à capacidade dos estudantes.

Desde essa perspectiva, assimilar ou aprender exige do aluno a realização na escola de um 
tipo específico de atividade de apropriação dos conceitos científicos e das ações mentais num 
processo similar, mas não idêntico, ao que a sociedade precisou efetuar para produzir esses con-
ceitos. Em outras palavras, o estudante deverá desenvolver o pensamento teórico aprendendo 
conceitos e ações no processo de formação e constituição de sua ontogênese pela reprodução do 
processo de formação da filogênese da sociedade, só que no sentido contrário. A sociedade produz 
a sua filogênese indo do concreto para o abstrato, do particular para o geral, enquanto que o estu-
dante deverá produzir sua ontogênese indo do abstrato para o concreto, do geral para particular. 
Isso só pode ser feito porque os conceitos dos quais os alunos se deverão apropriar estão prontos 
na sociedade e só pode ser feito na escola porque exige condições didáticas especiais relacionadas 
aos conteúdos, bem como às formas (métodos) de sua apropriação.

Os conceitos de assimilação, reprodução e apropriação elaborados por Leontiev, com base 
em algumas das teses de um Vigotski mais objetivista e mais afinado com a ideia do reflexo, da 
atividade prática, da interiorização e da mediação semiótica, levou a maioria dos representantes da 
teoria da atividade a desconsiderarem umas das propostas suas mais originais e importantes sobre 
a formação dos conceitos científicos. Referimo-nos àquela na qual Vigotski afirma, em meio a uma 
crítica aos postulados de Piaget sobre a formação dos conceitos não espontâneos, que a criança, 
ao assimilar o conceito não só o reelabora, mas que durante essa reelaboração confere ao conceito 
as características específicas de seupróprio pensamento (VIGOTSKI, 1934[2007], p. 279). Em lugar 
disso, prevaleceu a ideia vigotskiana da psique como uma “cópia do social”.19

19 Duas citações de Vigotski nas que essa ideia aparece de maneira explícita são as seguintes: “Poderíamos dizer, por outra parte, que 
todas as funções superiores [inclusive o pensamento teórico e os conceitos] não são produto da biologia, nem da história da filogê-
nese pura, mas que o próprio mecanismo que subjaze nas funções psíquicas superiores é uma cópia do social. Todas as funções 
psicológicas superiores são relações interiorizadas de ordem social, são o fundamento da estrutura social da personalidade [...]”. 
“Modificando a conhecida tese de Marx, poderíamos afirmar que a natureza psíquica do homem vem a ser um conjunto de relações 
sociais trasladadas ao interior e convertidas em funções da personalidade e em formas de sua estrutura...” (VIGOTSKI, 1931[1995], 
p. 162).
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Etapas na formação cognitiva da criança

A teoria de Leontiev sobre a assimilação é capaz de caracterizar o processo pelo seu 
resultado final em comparação com o estado inicial, mas não explica como o mesmo acontece 
do ponto de vista interno nem revela seu conteúdo. Galperin (1957a,b 1959a, 1959b), com 
base nas ideias de Leontiev, ocupar-se-ia de fazer isso ao longo de numerosas pesquisas 
realizadas em conjunto com orientandos e colaboradores que levariam à criação da teoria 
da formação por etapas das ações mentais e conceitos, a partir do estudo da gênese da 
formação cognitiva da criança para a análise da formação no processo de aprendizagem 
escolar das novas representações e os conceitos, bem como das ações necessárias para 
sua assimilação em sua relação recíproca.

Galperin também procurou explicar, além da ação sobre a qual tem lugar a formação do 
novo conceito, as formas nas que transcorre essa ação, os componentes do conceito sobre 
as quais a ação pode orientar-se e a variedade do material ao que se aplicará a ação. Ao es-
tudar as formas nas quais transcorre a ação foi melhorando, ampliando e aperfeiçoando sua 
visão sobre os diferentes momentos funcionais de interiorização da mesma. Entre 1957 e 
1965 elaborou quatro propostas diferentes de etapas no processo de assimilação,20 duas 
delas no primeiro ano. A primeira estava composta por apenas três etapas: 1) etapa da ação 
materializada - diz respeito à etapa da ação que se apoia completamente ou em parte não 
nos objetos originais, mas em sua representação-; 2) etapa da ação na linguagem falada - 
quando os componentes que integram o conceito apenas são pronunciados em voz alta-; 3) 
etapa da ação no nível mental – quando os índices ou componentes do conceito se utilizam 
mentalmente, só para si (GALPERIN, 1957a[2011], p. 67).

A segunda amplia para cinco o número de etapas e introduz ligeiras modificações nos 
nomes das mesmas para adequá-las a seu conteúdo: 1) etapa de criação do projeto da ação 
– trata-se da base orientadora com a qual o estudante depois se guia para efetuar a ação-; 
2) etapa na que se cria a forma material (ou materializada) da ação – trata-se da primeira 
forma real no aluno-; 3) etapa da linguagem em voz alta – a ação se separa das coisas ou 
de suas imagens materiais e passa ao plano da linguagem- 4) etapa de conversação para 
si – aqui a conversação ainda é imprecisa em seus componentes verbais e conceituais-; 5) 
etapa do processo interno – a ação se transforma em um processo automático e, em con-
sequência, em sua parte verbal precisamente se distancia da consciência, convertendo-se 
o processo verbal em um processo oculto (GALPERIN, 1957b[2011], p. 94).

20 Em Galperin parece existe um signo de igualdade entre os termos assimilação e aprendizagem. Assimilar significa aprender, o que 
seria dizer o mesmo que “toda atividade cujo resultado é a formação de novos conhecimentos e habilidades em quem a executa, a 
incorporação de novas qualidades aos conhecimentos e as habilidades que já se possuem” (GALPERIN, 1965[2011], p. 113).
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Neste segundo estudo introduz como novo elemento “a base orientadora da atividade”, 
que depois passaria a ser a instância reitora ou principal de sua teoria e da que basicamen-
te iria depender a qualidade da execução da ação. Além disso, divide a etapa da ação da 
linguagem falada em duas: fala em voz alta e fala para si.

Na terceira diminui de cinco para quatro o número de etapas que integram o processo 
de assimilação: 1) a formação da base orientadora da nova ação; 2) a formação do aspecto 
material da ação; 3) a formação do aspecto linguístico; 4) a formação da ação como ato 
mental (GALPERIN, 1959[2011], p 81). Aqui volta à ideia inicial de juntar em uma única etapa 
(a formação do aspecto linguístico) as etapas de fala em voz alta e de fala para si. Neste 
texto é onde melhor e com mais riqueza de detalhes Galperin explica o conteúdo de cada 
uma das etapas propostas. Chama as etapas ou linhas de mudanças da ação durante o 
processo de sua assimilação de parâmetros da ação. A partir daí passa descrever a maneira 
como se apresenta o processo de formação da ação.

É possível perceber que ao longo do processo de formação da ação a mesma sofre 
uma série de reduções. Atrás de cada uma dessas reduções está seu conteúdo abreviado 
que só em conjunto com este, a parte que se conserva, adquire um significado. Todo este 
sistema integra a base da ação intelectual e só conjuntamente com ele se fazem evidentes 
seu conteúdo real e sua falta de sentido aparente. Galperin (1959) afirmaria:

As diferentes formas através das quais passa a ação, desde suas primeiras 
realizações externas até a forma mental final, reduzida, não se eliminam, mas 
se mantém e se formam os degraus de uma escada que unem sua base com 
a cúspide. Uma ação material razoada se une com o ato do pensamento acer-
ca da ação, o material pensado com o pensamento do material (GALPERIN, 
1959, p. 85).

Galperin, em 1965, volta à ideia das cinco etapas: 1) etapa de familiarização; 2) etapa 
de formação da ação com objetos materiais, suas representações ou designações escritas 
(objetos materializados); 3) etapa de execução da ação através das operações; 4) Etapa 
da formação na linguagem externa para si; 5) etapa da fala interna sui generis (a ação se 
abrevia rapidamente e se automatiza) (GALPERIN, 1965[2011], p. 115-117).

Segundo Galperin, todos os processos e fenômenos psicológicos se formam a partir 
desse esquema único que revela em essência o próprio processo de assimilação. A for-
mação por etapas com a execução da ação em cada um dos níveis revelados, segundo os 
parâmetros das operações, de generalização e assimilação constitui condição indispensável 
para dirigir o processo de estudo. A execução com operações materiais e com a linguagem 
oral, bem como com a linguagem externa para si, permite dirigir a execução da ação nestes 
níveis fundamentais de sua formação e, por tanto, sua transformação em habilidade.
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A execução da ação em forma despregada com sua generalização simultânea garante 
a possibilidade de destacar as relações essenciais da tarefa, a orientação na direção nas 
mesmas e, por conseguinte, o caráter razoável da ação. A exercitação desta ação razoável 
na linguagem oral sem objetos, na linguagem que responde às exigências de plenitude e 
precisão, necessárias para sua compreensão, assegura o caráter consciente da ação. A re-
gulação da medida de assimilação permite prever a automatização das formas intermediarias 
da ação e conseguir a automatização desejada para sua forma final.

A pesar da inconsistência aparente no Galperin, em relação com o número de etapas 
que deveriam compõem o processo de assimilação dos conceitos e ações, ficam evidentes 
seis questões: (I) que esse processo passa por uma série de momentos importantes; (II) 
que cada um dos momentos do processo se diferencia qualitativamente do outro; (III) que a 
assimilação da atividade planejada, bem como dos conhecimentos que esta inclui, só pode 
ser exitosa quando o estudante passa gradualmente por todas as etapas necessárias do 
processo de assimilação; (IV) que só a parte nova da ação deve passar por cada um dos 
momentos mencionados, pois aquelas que foram assimiladas em uma experiência anterior 
podem executar-se no nível das habilidades já adquiridas; (V) que a nova parte da ação 
está integrada pelos componentes do novo conceito e sua assimilação deve acontecer por 
etapas; (VI) que a formação de uma imagem ou de um conceito se dá sobre a base da ação 
mental correspondente, pois “o principal vínculo existente entre a imagem e a ação consiste 
em que esta ação sempre se realiza com um objeto, o qual se reflete, se compreende nesta 
ação” (GALPERIN, 1965, p. 86).

Estas foram as diferentes elaborações de Galperin em relação com as etapas do pro-
cesso de formação das ações mentais e conceitos. Entretanto, o processo de assimilação 
cognitiva da criança mais conhecidos de Galperin no Brasil considera as seguintes etapas: 
1) motivacional; 2) de estabelecimento do esquema da base orientadora da ação (B.O.A); 
3) de formação da ação no plano material ou materializado; 3) de formação da ação no 
plano da linguagem externa; 5) mental (NÚÑEZ, 1998, p. 99).

Nenhum dos trabalhos de Galperin apresenta um agrupamento das etapas exatamente 
dessa maneira. A motivação jamais foi considerada pelo autor como uma das etapas do 
processo de assimilação cognitiva. Aliás, o próprio Galperin (1965) reconheceria em um de 
seus artigos que seu esquema tinha duas deficiências reais e uma delas estava relaciona-
da justamente com a ausência do aspecto motivacional. Segundo ele, “não contempla os 
aspectos da motivação nem as tarefas do desenvolvimento do pensamento criativo; estes 
problemas constituem o objeto de investigações posteriores” (GALPERIN, 1965, p. 118).
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A tipologia mencionada por Núñez (1998) é muito similar, mas não idêntica àquela ela-
borada e divulgada posteriormente por Talízina (1988, 2000, 2009).21 É mais bem um misto 
das várias classificações formuladas por Galperin e das etapas do processo de assimilação 
propostas depois por Talízina. De qualquer maneira, essa imprecisão é reparada depois por 
Núñez (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013).

Galperin (1959), ademais de estabelecer as diferentes etapas no processo de forma-
ção dos conceitos até agora analisadas, precisou também as três direções fundamentais de 
mudanças pelas que passa a ação ao longo desse próprio processo. Segundo ele, a ação 
passa pela generalização, a abreviação e a assimilação. A assimilação, especificamente, 
permite resolver dentro da teoria o problema relacionado com a necessidade de apropriação 
do novo conceito no próprio processo de sua aplicação.

Segundo as pesquisas efetuadas por Galperin, em conjunto com colaborares e segui-
dores, foi possível comprovar que a formação do conceito se dá num processo inverso ao 
que comumente é seguido na escola. Na escola, primeiro os alunos se apropriam do con-
ceito e depois o aplicam na resolução de situações determinas. Entretanto, o procedimento 
certo, segundo Galperin, é aquele que concebe a assimilação do conceito e todo tipo de 
aprendizagem em relação com ele só depois de sua aplicação.

Se supusermos que a assimilação do conceito tem lugar só no processo de 
sua aplicação, então devemos excluir radicalmente toda assimilação e, em 
particular, todo tipo de aprendizagem até tanto não se tenha efetuado sua 
aplicação e começar a aplicação do conceito antes e sem sua assimilação 
(GALPERIN, 1957, p. 68).

A ausência de assimilação e de aprendizagem no inicio da atividade passa a ser re-
solvida com a introdução, no começo (depois da aplicação do conceito), dos componentes 
do conceito na forma de anotações em um cartão de papel ou folha. Uma vez que a assi-
milação tem lugar só na ação, então são incluídos na estrutura do conceito apenas aqueles 
componentes que se utilizam na ação.

Em nossas pesquisas levamos a efeito uma detalhada valoração e seleção 
dos componentes dos conceitos estudados, e para sua assimilação incluímos 

21 N. F. Talízina na verdade adiciona, às cinco etapas propostas por Galperin, em 1957, uma sexta etapa que deveria estar presente em 
todas as anteriores ao longo do processo de formação das mesmas. É a etapa de motivação, que deve ser necessária só naqueles 
casos quando os escolares não têm a motivação para a assimilação do material planejado. As etapas que ela propõe são: 1-Etapa 
da formação da motivação; 2-Etapa de formação da base orientadora da nova ação; 3-Etapa de formação da ação materializada, isto 
é, da ação que se apoia completamente (ou em parte) não em objetos originais, mas em sua representação. No caso indicado, tal 
parte é integrada pelos componentes do conceito recém- assimilado, que são dados na forma de anotações em uma tarjeta; 4-Etapa 
de formação da ação na linguagem verbal externa, isto é, quando tais índices só se pronunciam em voz alta; 5-Etapa de formação 
da ação na linguagem verbal externa para si; 6-Etapa de formação da ação no nível mental (linguagem verbal interna), quando os 
índices do conceito são utilizados mentalmente, só para si (TALÍZINA, 2009, p. 164-186).
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apenas aqueles que eram suficientes e necessários para a definição do con-
ceito, no grau adequado, acorde com o nível do curso escolar (GALPERIN, 
1957, p. 68).

Os trabalhos de Galperin procuraram convencer sobre a efetividade do método tanto 
para tornar muito mais fácil o processo de assimilação e generalização do conceito, bem como 
para lograr que o mesmo acontecesse de maneira consciente. O método não só se limita 
à formação da habilidade prática pura (capacidade de determinar a presença ou ausência 
do fenômeno correspondente), mas também à possibilidade de explicar isto corretamente, 
daí se caráter consciente.

Em nossas condições o sujeito partia sempre de determinados critérios e por 
isso mesmo sempre podia afirmar porque resolvia a questão de uma forma 
ou de outra, podia fundamentar sua solução. A assimilação do conceito era 
consciente na forma como o exigimos (GALPERIN, 1957, p. 71).

O aspecto consciente do processo pode ser considerado um elemento a mais de natu-
reza positiva no interior da teoria de Galperin em relação com outras teorias de assimilação 
cognitiva. Os alunos não só se apropriam dos conteúdos e da estrutura do conceito e da 
habilidade mental, mas também do método pela via do qual esses conteúdos e estruturas 
são assimiladas. Isso favorece o processo de generalização porque permite que os concei-
tos e ações sejam aplicados durante a formulação e resolução de novas tarefas didáticas 
da mesma espécie.

Outro aspecto importante da teoria da formação por etapas tem a ver com fato de que 
a assimilação dos conceitos e ações mentais se dá em um processo de ascensão que vai 
do abstrato para concreto, do geral para o particular. Essa ideia não está explicitada em 
nenhum dos trabalhos de Galperin até agora consultados e talvez essa seja a razão pela 
qual didatas desenvolvimentais do nível e da qualidade de Zilberstein (2015, p. 15) tenham 
chegado a considerar que sua proposta de aprendizagem segue a lógica do “concreto 
(material), ao abstrato (mental), formando-se neste (aluno) a imagem ideal dos conteúdos 
incluídos na realidade que estuda”.

Entretanto, a tese do movimento do abstrato para o concreto no interior da teoria do 
conhecimento marxista está presente de maneira clara em todos os representantes fun-
damentais da tradição da psicologia histórico-cultural que precedem a Galperin, tais como 
Vigotski e Leontiev, bem como naqueles que lhe sucederam e que foram seus principais 
colaboradores, alunos, orientandos e/ou seguidores, em especial, Talízina, Davídov (cf. 
CARDOSO, 2020) e Repkin (cf. PUENTES; AMORIM; CARDOSO, 2017, 2019).

Essa tese também está, ainda que de maneira implícita, na própria teoria da gênese dos 
processos cognitivos na criança elaborada e proposta por Galperin. A sua ideia de etapas 
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no processo de assimilação não se inicia na atividade material ou materializada, mas na 
base orientadora da atividade que tem lugar justamente no plano abstrato, entanto imagem 
ideal dos objetivos, das operações e do produto final ou resultado da ação com os objetos 
de aprendizagem, antes mesmo da execução da atividade objetal.

A parte orientadora da ação: condições e tipos.

Galperin (1959a,b) estudou, além do modo como se formam as novas ações e con-
ceitos, as condições necessárias para sua assimilação. Depois de vários anos de pesquisa 
chegou-se à conclusão que o processo de formação cognitiva estava determinado, no fun-
damental, pela parte orientadora da ação, como condição indispensável da qual dependiam 
quase todas as outras condições. A partir de então os estudos se centraram, do ponto de 
vista teórico e metodológico, na identificação e análise das condições necessárias para que 
a nova ação pudesse ser executada rápida e corretamente. Sendo assim, a parte orientadora 
da atividade passou a ser a instância reitora ou principal da qual basicamente iria depender 
a execução da ação dentro da teoria da formação por etapas das ações mentais e conceitos, 
bem como o objeto da psicologia na perspectiva de Galperin (1976[1979]).

A tarefa fundamental da psicologia é a de estudar a estrutura, condições e 
leis da atividade orientadora, sua formação e as diferentes particularidades 
ao longo das etapas do desenvolvimento da personalidade. Em traços muitos 
gerais (...) podemos afirmar que a tarefa fundamental da psicologia tem que 
ver com os componentes principais da atividade orientadora, sua motivação, 
suas representações (incluindo os conceitos), suas ações no plano da imagem 
(isto é, ações ideais) e os diferentes instrumentos dos quais dependem as 
ações ideais. É evidente que todos esses componentes estão estreitamente 
relacionados e supõem uma organização determinada e uma estrutura. Esta 
última determina as possibilidades de orientação e, em última análise, a efe-
tividade da conduta (GALPERIN, 1976[1979], p. 147-148).

De acordo com Galperin (1976[1979]), a atividade orientadora se converte em atividade 
guia ou principal porque no processo de formação das ações mentais e dos conceitos, o 
mais importante e difícil na conduta é a orientação correta naquelas situações que exigem 
atuação e uma direção adequada das próprias ações. Geralmente, os alunos se orientam 
incorretamente, o que gera fracassos e frustrações escolares. Essa falta de capacidade 
para a orientação em diferentes situações pedagógicas, já seja em condições de resolver 
um problema teórico ou prático, muitas vezes é atribuída à própria sorte. Entretanto, trata-se 
de uma questão de formação da base orientadora da atividade.

Os estudos de Galperin, sobre a parte orientadora da ação, estiveram inspirados em 
pesquisas realizadas por A. V. Zaporozhets, em conjunto com alguns de seus colaboradores, 
nas décadas de 1940 e 1950, que comprovaram que a formação de novas ações dependia, 



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 138

em grande medida, de como se organizava na criança a orientação das condições nas quais 
se realiza tal ação e do mesmo conteúdo processual. Zaporozhets (1960) demonstrou que 
na parte que orienta a ação na criança se apresenta não só o conteúdo operacional desta, 
mas também todas as condições indispensáveis para que a mesma seja realizada com êxi-
to. Galperin iria afirmar que “a parte orientadora da ação é muito mais ampla que a parte 
executora porque nela estão presentes todas as indicações requeridas para levar a cabo 
a ação e evitando todo tipo de erro” (GALPERIN, 1976[1979], p. 29).

As numerosas formas de orientação da ação se reduzem, segundo Galperin (1959a), 
a três modalidades fundamentais: 1) orientação de tipo I; 2) orientação de tipo II; 3) orienta-
ção de tipo III. Esta última é a mais importante das três, em primeiro lugar, porque se forma 
de maneira fácil e rápida. Segundo Galperin (1959a), o tempo geral de assimilação destas 
primeiras tarefas (quando tem lugar a formação das três habilidades mencionadas) é menor 
que o tempo de assimilação do segundo tipo. Depois, o tempo de assimilação das tarefas 
posteriores (onde se forma a terceira habilidade e as duas primeiras se aplicam em forma 
preparada) se reduz sensivelmente para toda a série de tarefas. Em segundo lugar, porque 
a organização externa se faz desnecessária dado que a base orientadora é diferenciada 
individualmente. Em terceiro lugar, porque a ação se executa corretamente desde o primeiro 
momento e sua assimilação posterior também acontece sem erros. Em quarto lugar, porque 
aumenta as possibilidades de transferência da habilidade dentro do limite da área dada.

As condições concretas da ação que garantem a orientação de tipo III e a realização 
correta da tarefa de aprendizagem preveem sete componentes fundamentais (GALPERIN, 
1965): (1)-A estrutura e a característica do objeto final, o produto da ação; (2)-A estrutura e 
a característica de suas partes na ordem de execução (discriminação) das mesmas; (3)-A 
estrutura e característica da ação orientada à realização da tarefa na sua totalidade; (4)-A 
composição e a característica de suas diversas operações na ordem em que se executam; 
(5)-As características e a preparação do material para o trabalho; (6)-A seleção e preparação 
dos instrumentos (de ação e de controle) para o trabalho; (7)- O plano geral no que primeiro 
se assinala os modelos do produto da ação e dele mesmo e, depois, em ordem cronológica 
o restante das operações.

Estes componentes podem variar ou chegar a ser mais detalhados dependendo da 
disciplina escolar e da tarefa a ser realizada. Entretanto, eles estão presentes em todas 
as matérias, inclusive nas teóricas. De acordo com Galperin (1965, p. 114), as condições 
concretas da ação são responsáveis pela união da teoria e a prática, “a fundamentação 
científica para passar dos conhecimentos teóricos (sobre o objeto e a ação) a sua aplicação 
à solução das tarefas práticas”.
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A teoria da formação por etapas das ações e dos conceitos mentais de Galperin, em 
especial a partir das contribuições realizadas por Talízina (2000), aportou também um con-
junto de passos ou momentos que tem como finalidade conduzir e concretizar cada uma das 
etapas do processo cognitivo nas crianças. Em total são três momentos básicos com essas 
funções: (1) orientação ou planejamento; (2) execução; (3) controle e correção da própria 
atividade. De acordo com a Talízina (2000), a parte principal ou central desses momentos 
é sua parte orientadora, responsável pela garantia do êxito da ação.

Frequentemente os alunos não sabem valorar a parte orientadora e passam 
rapidamente à execução, isto é, à transformação do objeto da ação, à obtenção 
do resultado. Assim, durante a solução do problema, eles realizam as ações 
de maneira apressurada sem analisas as condições e sem elaborar o plano 
de trabalho (TALÍZINA, 2000, p. 117).

Galperin não estabeleceu com precisão o período escolar em que a teoria da forma-
ção por etapas das ações mentais e dos conceitos deveria ser aplicada no processo de 
aprendizagem dos alunos. Entretanto, é evidente que considera que deva ser na educação 
básica, especialmente, nos anos iniciais do nível fundamental, onde a atividade principal 
predominante é a atividade de estudo e seu conteúdo a formação do pensamento teórico. 
Aliás, as pesquisas realizadas por Galperin, por seus colaboradores e mais tarde por seus 
seguidores, derrubaram a tese de Vigotski e de Piaget que afirmava que as crianças até a 
idade da adolescência não tinham pensamento conceitual, pelo que faziam uso de diferentes 
funções intelectuais que, funcionalmente, substituem aos conceitos.

Estudos realizados por D. B. Elkonin, V.V. Davidov, L. I. Aidarova, N. G. Salmina, V. P. 
Sojina, N. F. Talízina e outros, além de corroborarem a efetividade do método de Galperin, 
confirmaram as possibilidades concretas dessa teoria para a formação do pensamento teórico 
em crianças bem menores do que se pensava. A aprendizagem realizada sobre a base da 
teoria da formação planejada das ações mentais por etapas mostrou que as crianças desde 
a escola dos anos iniciais do nível fundamental eram capazes de assimilar os conhecimentos 
abstratos e generalizados.

Talízina (2009), indo além, verificou a possibilidade para a formação de conceptos em 
crianças em idade pré-escolar. Além disso, com crianças de cinco a sete anos (que ainda 
não vão à escola) se realizou a formação de conceptos comparando duas vias fundamentais: 
a) segundo a metódica de Vigotski (via dirigida) e; b) de acordo com a metódica de Galperin 
(via não dirigida). A pesquisa concluiu que usando a metódica de Vigotski era possível for-
mar, como descrito por ele, só as formas do pensamento pseudo-conceitual;22 enquanto que 

22 Significa que as crianças finalmente chegavam à solução correta, mas eles jamais obtiveram a solução por intermédio do reconheci-
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utilizando a metódica de Galperin no resultado, todas as crianças, desde o início mesmo, 
orientavam-se no sentido daquele sistema de características introduzido como essencial.

Algumas pesquisas dessa natureza foram efetuadas no Brasil, fundamentalmente, 
na Universidade Federal de Rio Grande do Norte (cidade de Natal), pela equipe de pes-
quisadores coordenada pelo professor Isauro Beltrán Núñez;23 na Universidade Federal 
de Uberlândia, pela equipe coordenada pela professora Andréa Maturano Longarezi;24 na 
Universidade Federal de Roraima (Boa Vista), pela equipe de pesquisadores coordenada 
pelos professores Héctor José García Mendoza e Oscar Tintorer.

Provada a validade do método para a formação do pensamento teórico, surge uma 
dúvida relacionada à amplitude de sua utilização. Talízina (2009) a dissipa ao reconhecer 
que o mesmo pode ser usado em todos os casos, sempre e quando as características dos 
conceitos se identifiquem com clareza e sejam acessíveis para o estudante de acordo com 
seu conteúdo. Em caso contrario, quando pelo menos uma destas condições não pode ser 
cumprida, o conceito não se forma por esta via.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados estatísticos apresentados recentemente por agências nacionais e estrangeiras 
confirmam que a situação do ensino na escola básica brasileira é, no mínimo, desalentadora, 
precária e crônica. O principal problema que a educação escolar enfrenta no dia-a-dia tem 
a ver com a falta ou fragilidade da aprendizagem dos alunos.

O problema da falta de aprendizagem, que só tende a crescer, parece estar associado à 
idealização de um modelo equivocado de escola e de ensino no nível fundamental. Em lugar 
de servir para o desenvolvimento do pensamento teórico, que deve ser a verdadeira vocação, 
tanto a escola quanto o ensino, têm se destinado à formação do pensamento empírico cuja 
origem não surge nem se forma no contexto da atividade de aprendizagem como atividade 
principal das crianças que estão na escola.

O pensamento teórico age como conteúdo do processo de aprendizagem e, ao mes-
mo tempo, como meio para a formação de outras funções mentais superiores que dele 

mento conceitual das figuras experimentais. As características essenciais identificadas por eles, durante o processo da ação prática, 
ficaram no nível inconsciente, inseparáveis de outras características do objeto (TALÍZINA, 2009, p. 300-301).

23 Destacam-se o projeto de pesquisa titulado “Ensinar a ensinar habilidades comunicativas como ferramenta na construção do co-
nhecimento em Ciências Naturais. Uma abordagem baseada na Teoria de Assimilação por Etapas de P. Ya. Galperin” (2010-2012) 
e numerosas dissertações de mestrado e teses de doutorado.

24 Destaca-se o projeto de pesquisa titulado “Didática desenvolvimental no contexto da escola pública brasileira: modos e condições 
para um ensino que promova o desenvolvimento” (2013-2018).
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dependem e das quais ele também depende, em uma autêntica relação dialética. Este tipo 
de pensamento está integrado por dos componentes fundamentais: os conceitos científicos 
e as ações mentais ou habilidades.

O método da formação planejada por etapas das ações mentais está confirmado como 
a via mais adequada e eficiente para o desenvolvimento do pensamento teórico. Galperin 
(1957, 1959a,b, 1965) criou o método e seus orientandos Davidov (1988) e Talízina (2001, 
2000, 2009) melhoraram o mesmo e reafirmaram sua efetividade. O primeiro deles estabe-
leceu as etapas principais pelas que passa o método: 1) Etapa de formação da base orien-
tadora da nova ação; 2-Etapa de formação da ação materializada, isto é, da ação que se 
apoia completamente (ou em parte) não em objetos originais, mas em sua representação; 
3-Etapa de formação da ação na linguagem verbal externa, isto é, quando tais índices só se 
pronunciam em voz alta; 4-Etapa de formação da ação na linguagem verbal externa para si; 
5-Etapa de formação da ação no nível mental (linguagem verbal interna), quando os índices 
do conceito são utilizados mentalmente, só para si. Talízina estabeleceu uma sexta etapa: 
etapa de motivação para a formação da ação.

A formação planejada por etapas das ações mentais parte do pressuposto que o pen-
samento teórico se desenvolve sobre a base do processo simultâneo de apropriação dos 
conceitos científicos e habilidades a partir de uma lógica que vai do geral para o particular, 
do abstrato para o concreto, do interpsíquico para o intrapsíquico.

Esta teoria surgiu e se desenvolveu não como teoria da aprendizagem, mas como teoria 
da formação ontogenética da atividade psíquica. Entretanto, como a ontogenia do homem 
é, principalmente, o processo de assimilação da experiência acumulada pela humanidade, 
que sempre se realizada com a ajuda, em uma ou outra medida, de outras pessoas - ou 
seja, como atividade colaborativa, educação -, a teoria dada é, ao mesmo tempo, a teoria 
da assimilação, a teoria da aprendizagem (Talizina, 1988).
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“… se requiere de aquella teoría de la enseñanza, que considere al pro-
ceso de aprendizaje como la formación de la actividad intelectual de los 

alumnos, que posea un sistema de las características independientes de 
esta actividad y el conocimiento de las etapas básicas de su introducción 
como una transformación desde el plano de la experiencia social al plano 

de la experiencia individual”

N.F. Talizina

INTRODUCCIÓN

N.F. Talizina, indudablemente, es uno de los brillantes psicólogos del siglo XX quien 
logró trascender hasta el siglo XXI. La transcendencia no solamente se refiere a la impor-
tancia de los textos, conceptos y la preparación de alumnos de posgrados en la Universidad 
Estatal de Moscú. La transcendencia de sus aportaciones se relaciona con el trabajo real 
práctico educativo en todas las ocasiones a lo largo de su vida, planteando las posibilidades 
de realizar proyectos de investigación desde la teoría de la actividad. Esta afirmación se 
basa en la experiencia personal de comunicación y colaboración estrecha de los autores 
de este capítulo que incluye la convivencia con esta distinguida personalidad en las 18 
ocasiones, en las que ella visitó México entre los años 1995 y 2006 así como en otras di-
versas ocasiones en eventos académicos en Dinamarca, Holanda, Rusia, España, China. 
Además, la autora de este capítulo realizó tu investigación de tesis doctoral bajo la dirección 
de Nina Talizina. La investigación se realizó en México y fue defendida en la Universidad 
Estatal de Moscú.

Lo interesante es que en todos los encuentros y jornadas de trabajo con Nina Talizina 
se discutían y se planteaban las posibilidades de uso de la teoría de la actividad como una 
plataforma única y sólida para ciencia psicológica para que esta no sea dividida en diversas 
áreas “desamparadas” y absolutamente desconectadas. Se planteaba que en la Universidad 
Estatal de Moscú no se ha completado la unificación terminológica y metodológica que la 
teoría de la actividad ofrece y que no todas las materias se enseñan desde la teoría de la 
actividad. Si bien existen fundamentales trabajos sobre la teoría y metodología de la teoría 
de la actividad (LEONTIEV, 1975, 2000), esta no se ha relacionado directamente con las 
formas de la enseñanza de psicología en las universidades.

Este tema fundamental de unidad teórico-metodológica de una ciencia preocupaba 
también a L.S. Vigotsky y a sus seguidores, en primer lugar, como A.N. Leontiev y P. Ya. 
Galperin. Estos autores han expresado y han insistido que una ciencia debe contar con 
propio objeto de estudio, unidades de análisis en distintos niveles de acuerdo a la división y 
sub-división de cada área especializada dentro de la misma ciencia. Los métodos necesa-
riamente deben corresponder a los objetivos de estudio concreto y a los niveles de análisis 
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que pueden ser incluidos en la consideración en cada caso concreto. Vigotsky (1982, pág. 
302), sobre el tema del método y la solidez teórico- metodológico general ha escrito: “Las 
regularidades en el cambio y desarrollo de las ideas, surgimiento y la desaparición de los 
conceptos, incluso cambios de clasificaciones, etc., todo esto puede ser científicamente 
explicado sobre el terreno de la relación de esta ciencia con 1) subsuelo socio-cultural de la 
época, 2) condiciones generales y las regularidades del conocimiento científico, 3) aquellas 
exigencias objetivas que se establecen hacía el conocimiento científico desde la naturaleza 
de los fenómenos que se estudian en el estadio dado de su estudio, es decir, finalmente, las 
exigencias de la realidad objetiva que se estudia por la ciencia dada”. En esta cita se observa 
el enorme interés hacía una rigurosidad de estudio en la ciencia psicológica en general, la 
cual debe ser comprendida y defendida por los representantes de esta área.

N.F. Talizina siempre fue uno de los defensores activos de la claridad de postura teórica, 
lógica de uso de términos y expresiones verbales y la correspondencia entre el método y 
objeto de estudio en psicología. Desgraciadamente, esta lucidez teórica y claridad expresiva 
sigue siendo un lujo en las publicaciones psicológicas.

Talizina constantemente ha expresado en cursos, conferencias y en numerosos es-
critos académicos que la rigurosa lógica de cada estudio y cada texto psicológico siempre 
caracteriza a un verdadero científico. La psicología indudablemente es una ciencia objetiva 
que posee su propio objeto, métodos y formas de análisis de datos y que se requiere, en 
todos momentos, referirse a la base paradigmática general. Talizina (2018, pág. 43-44) es-
cribe: “El objeto de estudio en psicología debe ser no la psique, sino la actividad que posee 
un sentido”, “los elementos estructurales de esta actividad pueden existir tanto en la forma 
externa, material, como en la forma interna, psíquica. La actividad psíquica representa un 
tipo participar de la actividad humana que posee una relación del desarrollo con las formas 
iniciales, materiales “. Podemos comprender que el caso de la actividad de aprendizaje es-
colar, esta puede ser estudiado como un tipo particular de la actividad, la cual inicialmente 
se plantea en una forma material externa, ofreciendo una posibilidad para garantizar el paso 
a la actividad interna, psíquica. Por lo tanto, la psicología de la actividad aplicada al objeto 
de estudio concreto, como la actividad de aprendizaje escolar debe plantear los estudios 
experimentales concretos dedicados al proceso formativo en diversas condiciones de la vida 
real para obtener los datos comparativos, establecer regularidades y favorecer al transcurso 
positivo de este proceso.

Desgraciadamente, estas referencias a la base paradigmática no se han realizado 
adecuadamente en psicología. No siempre los autores que plantean los conceptos teóricos 
generales no realizan estudios experimentales, y, viceversa, los que realizan los estudios 
y tienen datos concretos, no explican nunca cuál es la relación de estos datos con las 
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posiciones teóricas. Este vacío como falta de unión metodológica entre la teoría y la práctica 
es, desde nuestro punto de vista, la concepción de la actividad de enseñanza-aprendizaje 
propuesta por Talizina (2019).

Comprendiendo toda la amplitud del bagaje científico que hemos heredado de Nina 
Talizina, en este capítulo solamente abarcaremos el tema de aprendizaje desde la perspectiva 
de la teoría de la actividad, tal y cómo Nina Talizina caracterizaba a este proceso. Tal cómo 
lo dice el epígrafo a este capítulo, no se puede hablar sobre aprendizaje y la enseñanza de 
forma aislada, sino que se debe tratar de la actividad intelectual de los alumnos, y esta acti-
vidad consiste en la adquisición de la experiencia histórico-cultural que ha logrado producir 
la sociedad humana, la experiencia que debe pasar desde el plano social al plano individual 
de la actividad de cada alumno. Esta actividad debe ser específicamente estudiada, com-
prendida y organizada. “La aproximación de la actividad hacía el proceso de la enseñanza 
y parendizaje exige realización de su análisis como de un sistema complejo, como de un 
proceso real de solución de problemas que se establecen ante el sujeto histórico-social que 
es el sujeto de la propia actividad” (TALIZINA, 2018, p. 27).

Nos parece fundamental expresar que la adecuada comprensión del concepto de en-
señanza-aprendizaje en la obra de Talizina es su inclusión en marco teórico general de la 
concepción histórico-cultural y la teoría de la actividad psicológica. Dicho de otra forma, el 
especialista que desea conocer las aportaciones de Talizina debe estudiar, por lo menos 
a grandes rasgos, la concepción de Vigotsky y la teoría de actividad de Leontiev (1975, 
1983). Sin esta preparación, no quedarían claros los textos de Talizina y no sería posible 
la realización de investigación educativa, experimentación formativa y modificación radical 
del sistema educativo.

Esta ausencia de la claridad los autores de este capítulo han observado a partir de 
la experiencia de impartición de cursos y seminarios a nivel educativo superior dedicados 
a la concepción de la teoría de la actividad enseñanza aplicada a la enseñanza, bon base 
únicamente a los textos de Talizina (2019). En todos estos casos, surgían incomprensión, 
dudas, confusiones entre los conceptos del constructivismo, conductismo y funcionalismo y 
su mezcla empírica con los términos utilizados en la teoría de la actividad. Por el contrario, en 
todos los casos cuando se contaba con tiempo suficiente y la disposición de los participantes 
por estudiar a la teoría de la actividad de manera más profunda, iniciando por los trabajos de 
L.S. Vigotsky, la comprensión de los términos, métodos y aportaciones se lograba de forma 
satisfactoria, permitiendo que la mayoría de los participantes valoraran las ventajas y las 
diferencias fundamentales entre la enseñanza desde la teoría de la actividad y el enfoque his-
tórico-cultural y las alternativas, como lo es el conductismo y constructivismo (QUINTANAR; 
SOLOVIEVA, 2020; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2018a; 2019; SOLOVIEVA, 2019).
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Estamos ahora convencidos que para comprender adecuadamente a la propuesta 
de consideración del proceso de enseñanza-aprendizaje como actividad intelectual Nina 
Talizina, es necesario tener claro los siguientes conceptos: actividad, actividad rectora, 
formaciones psicológicas nuevas estructura invariante de la actividad, base orientadora de 
la acción, zona del desarrollo próximo, condiciones para el desarrollo psicológico y muchos 
otros. No es posible comprender un ejemplo de actividad si no se cuenta con concepto 
general de la categoría de la “actividad” desde la psicología. Sin contar con comprensión 
profunda de esta categoría surge el error de mezclar los términos aprendizaje, enseñanza, 
actividad, proceso y no encontrar un significado teórico preciso de estos términos. No todo 
lo que parece actividad una actividad desde el punto de vista externo o formal, puede ser 
considerado como una actividad desde el punto de vista teórico. No todo el proceso educativo 
y no cada tipo de convivencia social representa a la actividad y mucho menos representa 
la actividad intelectual de sus participantes. La actividad es un proceso objetal, siempre un 
proceso motivado y siempre dirigido a un objetivo final o parcial.

Probablemente, en muchas ocasiones la falta de obtención de los resultados reales se 
relaciona con una pobre preparación teórico-metodológica de los especialistas en el área 
educativa. La primera de estas carencias es la falta del concepto de la “actividad”, mientras 
que la segunda es la posibilidad de comprensión de la diferenciación entre la “actividad 
intelectual” entre otros tipos de actividades. Como consecuencia, surgen diversas incom-
prensiones de la metodología de la organización de la actividad intelectual de los alumnos 
desde el nivel de la escuela primaria.

Otra afirmación necesaria es que existe una brecha que parece insuperable entre la 
psicología y la pedagogía que no se logra serrarse. No se ve actualmente un intento real 
por parte de ninguna de estas áreas de conocimiento por acercarse realmente, de tal forma 
que el proceso de enseñanza se estudia por la pedagogía, mientras que el de aprendizaje 
por los psicólogos.

Las aportaciones de Talizina ayudan acercar a estas áreas bajo el enfoque histórico-cul-
tural de Vigotsky, de acuerdo con el cual no se puede concebir un desarrollo o aprendizaje 
aisladamente de la organización adecuada de la enseñanza. Para esto se debe tener una 
concepción teórica que permita unir a estos procesos bajo un fundamento teórico común y 
esto es lo que permite hacer la obra de Talizina.

En el siguiente apartado consideraremos al concepto que elabora Talizina del proceso 
de enseñanza-aprendizaje dirigido como actividad rectora de la edad escolar.
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para Talizina (1984), el proceso de enseñanza y de aprendizaje no solo unos proce-
sos que pueden ser considerados por separado. En su obra surge un nuevo concepto de 
actividad de enseñanza-aprendizaje dirigido.

La actividad de enseñanza-aprendizaje dirigido se debe comprender desde el concepto 
de periodización del desarrollo psicológico en la ontogenia propuesta por Elkonin (2016). 
Este autor, siguiendo a Vigotsky (1982 b), establece periodos cualitativos del desarrollo, en 
cada uno de los cuales predomina una forma típica para la adquisición de la experiencia 
cultural humana por parte del niño. En la edad escolar el niño continúa con la adquisición de 
esta experiencia histórico-cultural de la humanidad, pero ahora se trata de un nuevo tipo de 
experiencia cultural: se trata de sistemas de conceptos científicos. Estos autores expresas 
una oposición de introducción de conceptos con la necesidad del desarrollo afectivo-emo-
cional de niño. Tal postura contradice a la propuesta dialéctica para el estudio del desarrollo 
cultural introducida en la obra de Vigotsky (1982 a), quien defendió la necesidad de estudiar 
el proceso del desarrollo como objeto y método en psicología. Para Vigotsky, la enseñanza 
escolar debía participar como un “activador del desarrollo del niño”, lo cual se convirtió en 
una conocida relación que estableció este autor entre los procesos de la enseñanza y el 
desarrollo (YAROSHEVSKY, 1993, pag. 247).

Si comprendemos que la edad escolar es una continuación del proceso dialéctico del 
desarrollo que se conforma por periodos desiguales por sus necesidades y objetivos internos, 
comprenderemos la verdadera necesidad por la adquisición de conceptos científicos, porque 
justo estos sin realmente conocimientos nuevos para el niño. Se trata de una nueva cualidad 
de conceptos, no solo de acumulación de conocimientos indiferenciados y contextuales que 
se adquieren desde la edad preescolar. La actividad rectora, en la concepción de Leontiev 
(2009) y Elkonin (1980) es aquella actividad que conduce al desarrollo, pero el desarrollo 
no se comprende como una acumulación de datos y hábitos, sino e paso a cualitativamen-
te distintas actividades. Estas actividades nuevas se basan en las neoformaciones de las 
edades previas y garantiza la que garantizan las crisis del desarrollo y transformación de la 
situación social del desarrollo (OBUJOVA, 2006).

EL CONCEPTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Talizina (1984, 2018, 2019) introduce un concepto del proceso de la enseñanza- apren-
dizaje como a actividad rectora de la edad escolar. Esto significa que justo en esta activi-
dad se puede utilizar la zona del desarrollo próximo metodológicamente para favorecer a 
la actividad intelectual del niño. Esta actividad intelectual no se debe realizar de una forma 
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empírica, porque esto el niño ya hace desde la edad preescolar. Las acciones empíricas con 
conocimientos empíricos se pueden adquirid desde la actividad práctica cotidiana, pero esta 
actividad no garantiza nada nuevo. Lo único que hace es acumulación de datos y acciones 
poco reflexivas y repetitivas por parte del niño. Rol del adulto no se precisa y sigue igual 
desde el preescolar, por lo que este puede un poco jugar, n poco leer, un poco ayudar de 
forma como lo puede, como esto se hace en un contexto social amplio. Estas ayudas empí-
ricas poco reflexivas, porque el mismo adulto no sabe cómo ayudar adecuadamente y solo 
sabe que tiene que ayudar, surgen desde un contexto empírico que no se especializa para 
las acciones intelectuales. Para la introducción de nada cualitativamente nuevo en la vida del 
niño. La cantidad de acciones puede variar, pero no varía la cualidad. Tampoco surge una 
verdadera motivación intelectual, porque esta se sustituye por una motivación de convivencia.

Debido a la expuesto, el concepto de la actividad de enseñanza-aprendizaje dirigido 
como actividad rectora de la edad escolar permite comprender a este proceso precisamen-
te como una actividad. Esto significa que debe existir un motivo interno de aprendizaje por 
parte del niño, sin lo cual no se trata de una actividad. Se puede tratar de acciones aisladas 
en el mejor caso, mientras que la actividad intelectual de adquisición de conocimientos 
teóricos no se conforma nunca durante la etapa escolar. Entonces, como cada actividad, la 
actividad de enseñanza-aprendizaje dirigido tiene su propia estructura, a la cual pasamos 
en el próximo apartado.

LA ESTRUCTURA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La actividad de enseñanza-aprendizaje dirigido, como cada actividad, tiene su estruc-
tura. Esta estructura necesariamente incluye los elementos de motivo y objetivo. Se puede 
hablar de motivo y objetivo de la actividad en general, pero también se puede hablar de los 
objetivos concretos de las acciones concretas de aprendizaje. El motivo general de toda 
la actividad de aprendizaje, necesariamente, es el motivo cognoscitivo. En la teoría de la 
actividad siempre se hablar de la actividad de sujeto concreto, del participante real de esta 
actividad, por lo que no se puede hablar de ninguna actividad sin su sujeto. Además, en la 
actividad de aprendizaje no solo se trata de un sujeto cualquiera o de un sujeto como tal, 
sino del sujeto motivado por el aprendizaje, es decir de un sujeto “lógico” que conoce. Nos 
parece adecuado, en este caso citar al filósofo Mamardashvili, porque esta idea concuerda 
con nuestra comprensión de la actividad, la cual modifica a su propio sujeto, cuando éste se 
encuentra motivada y participa en la realización de la actividad. Se trata de la actividad cog-
nitiva que es dirigida a la adquisición de conocimientos. “El sujeto cognoscente, o “lógicos”, 
desde la raíz “logos” (conocimiento) es “el individuo que conoce en las formas presentes las 
generalidades universales”, lo que se le accede desde el plano histórico-cultural. “No existe 
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ninguna otra esencia de este sujeto que la forma” adquirida, “acumulada y cristalizada de 
las relaciones sociales y culturales” (MAMARDASHVILI, 2004, p. 31).

El sujeto de la actividad de aprendizaje es el alumno, quien posee el motivo cognitivo 
o motivo intelectual. Al mismo tiempo, el alumno que no tiene motivo cognitivo, no realiza la 
actividad de aprendizaje, sino la sustituye por la actividad de juego, comunicación, compe-
tencia, realización de acciones prácticas o movimientos mecánicos, según sea cada caso 
concreto y cada forma de enseñanza. Se comprende, entonces, que no cada sujeto que 
se encuentra en la escuela u otra institución educativa realiza la actividad de aprendizaje. 
Esta forma de análisis es muy original y no tiene lugar en otras concepciones, como por 
ejemplo lo es el conductismo o constructivismo, ante las cuales cualquier alumno, ya por 
denominación, realiza la actividad de aprendizaje. Obviamente, se trata de una denominación 
meramente formal que no permite estudiar y comprender la especificidad de la actividad de 
aprendizaje, debido a que todo lo que el alumno haga, sin importar el resultado, reflexión o 
generalización, se va a llamar siempre aprendizaje.

Además, en esta actividad de aprendizaje se pueden identificar las acciones intelec-
tuales dirigidas a los objetivos específicos. El motivo de estas acciones coincide con el motivo 
general de la actividad de aprendizaje, es decir, el motivo de conocer conceptos y acciones 
intelectuales de áreas diversas. Por el contrario, cada acción intelectual tendría su propio 
objetivo concreto, tales como, por ejemplo, leer texto, escribir oración, solucionar problema, 
elaborar una gráfica, dibujar una figura, etc. Normalmente, en la actividad de aprendizaje 
se introducen, se realizan y se interiorizan gradualmente diversas acciones, cada una, con 
su objetivo particular.

La consideración de la estructura de la acción en general y de la acción de aprendizaje 
en particular necesariamente se relaciona con la concepción de P.Ya. Galperin, con quien 
estrechamente colaboró N.F. Talizina. En todos los textos de Talizina nos encontramos no 
solo con amplias referencias a los textos de este autor, sino también a una explicación y 
utilización metodológica clara de sus ideas.

En cada actividad psicológica del sujeto, incluyendo a la actividad de aprendizaje, se 
puede hablar de su parte orientativa, la cual garantiza la parte ejecutiva y la parte de verifi-
cación de la actividad. En cada acción particular, la parte orientativa se puede precisar con 
ayuda del concepto de la “base orientadora de la acción”. Este elemento de la estructura de 
la acción es de mayor peso e interés investigativo desde la teoría de la actividad aplicada a 
la enseñanza, debido a que precisamente la base orientadora predice, por un lado, y pue-
de modificar, por el otro lado, todo el destino de una acción, es decir, conducir a un logro 
exitoso a un fracaso.
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¿Cómo comprender a este elemento principal en la estructura de la actividad es la 
orientación, tal y cómo lo ha definido Galperin? En la teoría de Galperin (1976), la imagen de 
una acción y la imagen del medio, en el que se encuentra el sujeto se unen en un elemento 
estructural, sobre cuya base se logra la regulación de la acción. A este elemento se le propuso 
denominar “base orientadora de la acción”. “La base orientadora de la acción es un sistema 
de las condiciones, en las cuales puede apoyarse un sujeto durante la realización de una 
u otra acción” (TALIZINA, 1984, p. 57). Este sistema puede coincidir con la necesidad real 
de una adecuada realización de la acción, pero puede ser inapropiada, deficiente, errónea. 
Normalmente, un niño, cuando inicia a realizar una acción novedosa, no posee una base 
orientadora adecuado, debido a que desconoce la esencia del concepto y de las acciones 
intelectuales, a las cuales se enfrenta por la primera vez en su vida.

Cada acción intelectual particular requiere de su propia base orientadora. La base 
orientadora puede ser de diversos tipos, los cuales se consideran de acuerdo a las carac-
terísticas, tales como el carácter completo o incompleto, general o particular, dependiente o 
independiente. En los textos de Talizina (1984, 2018) es posible leer sobre ocho tipos de la 
base orientadora de la acción. El tipo más eficaz de la base orientadora de la acción es el 
tipo tres, cuando la base orientadora es completa, general y puede ser utilizada de manera 
independiente por parte del sujeto de la acción.

En el caso de las acciones intelectuales, la elaboración de una base orientadora apro-
piada puede constituir objeto de investigaciones y requerir mucho tiempo de análisis teórico 
y experimental. Las bases orientadoras particulares se han elaborado y aplicado en diversos 
estudios por parte de los autores de este capítulo para la formación de la actividad del dibujo 
en la edad preescolar (SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2016; SOLOVIEVA, 2020b); introduc-
ción del proceso de la lectura en el idioma español (SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2018b) e 
idioma inglés (SOLOVIEVA, 2015); trabajo con conceptos gramaticales (SOLOVIEVA, 2016) 
y conceptos en matemáticas y geometría (TALIZINA; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2017).

La tabla 1 muestra la estructura de la actividad de enseñanza-aprendizaje con sus ele-
mentos como motivo, objetivo, orientación y el resultado. Cabe señalar que en la actividad 
de la enseñanza-aprendizaje es importante identificar las acciones particulares, cada una 
de las cuales debe tener su propia base orientadora y su propio objetivo particular. En este 
escrito tratamos el tema general de la actividad cognitiva de los alumnos, es decir, de la 
actividad de enseñanza-aprendizaje.
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Tabla 1. Estructura de la actividad de enseñanza-aprendizaje.

Elementos estructurales de la 
actividad Elementos estructurales en la actividad de enseñanza-aprendizaje

Motivo Conocer y utilizar conocimientos (conceptos en acciones intelectuales)

Objeto Conceptos y acciones intelectuales correspondientes a estos conceptos

Objetivo Obtener conocimientos de área particular

Orientación Información que se recibe y que se usa acerca de estos conceptos y acciones intelectuales

Resultado Aplicación real de conceptos en las acciones intelectuales en cada caso particular

Fuente: Los autores.

EL CONTENIDO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Queremos señalar que lo que exponemos en este apartado más bien representa una 
continuación del pensamiento de Talizina, porque como tal esta idea no se expresa en sus 
textos. Sin embargo, esta posibilidad se deduce de sus aportaciones. La actividad de en-
señanza-aprendizaje dirigido puede ser caracterizado por su contenido concreto, es decir, 
por las características concretas de la actividad intelectual que deben realizar los alumnos.

Para comprender el término de la actividad intelectual es necesario establecer sus dife-
rencias entre otros tipos de actividades, así como los elementos estructurales para cada tipo 
de la actividad (SOLOVIEVA, 2004; 2014; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2004). La actividad 
intelectual es una forma cultural compleja del hombre que no surge de inmediato en la onto-
genia, sino que se basa en otras formas de actividad como lo es la actividad objetal lúdica, 
simbólica lúdica, representativa, práctica (SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2016; SOLOVIEVA, 
2020). Todas estas actividades son necesarias, pero por sí mismas no conducen a la actividad 
intelectual teórica, debido a que esta debe ser introducida junto con los conceptos teóricos.

La actividad intelectual representa un problema dado en determinadas condicio-
nes. El problema incluye algunas partes constitutivas como: condiciones y pregunta del 
problema (LURIA; TSVETKOVA, 1981). El problema intelectual solo se puede resolver si se 
analicen adecuadamente las condiciones bajo los conceptos teóricos propios de cada área 
y se elijan correctamente las acciones que permitan resolver el problema.

De acuerdo con lo mencionado, los conceptos teóricos y las acciones intelectuales, en 
las cuales estos conceptos deben ser utilizados, representa el núcleo central del contenido 
de la actividad de aprendizaje. Cada concepto es generalización de conocimientos a partir 
de lo obtenido por las generaciones pasadas en relación con objeto particular de estudio. Los 
conceptos teóricos o científicos conforman sistemas jerárquicos complejos y no representan 
datos y hechos aislados. En los conceptos teóricos se generalizan las características esen-
ciales que marcan la necesidad de estudio de los objetos y fenómenos del mundo material, 
en el cual el hombre vive, se desarrolla y al cual transforma.
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En relación con la importancia del concepto en la actividad de enseñanza- aprendiza-
je, Talizina (2019) escribe que ningún concepto teórico puede pasar como algo preparado 
y terminado de la cabeza del adulto a la cabeza del niño, por lo cual se requiere de una 
organización especial de todo el proceso de formación de conceptos en la escuela desde 
el inicio mismo. Este trabajo no puede ser sistemático fuera de la escuela, debido a que 
los adultos no garantizan específicamente la jerarquía necesaria de conceptos teóricos, no 
necesariamente realizan las acciones intelectuales y no planean reflexivamente este pro-
ceso. Es indudable que el niño puede adquirir ciertos conceptos en su vida cotidiana, pero 
esto no puede garantizar la conformación de la visión teórica del mundo que forma parte de 
la formación psicológica nueva de la edad escolar, cómo esto se propone en la concepción 
de la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza y la teoría de la enseñanza que conduce 
al desarrollo (DAVIDOV, 1996, 1998). De acuerdo a nuestro punto de vista estas ambas 
posturas o los términos se deben considerar de una forma unida, como una concepción y 
propuesta única para análisis metodológico y organización del proceso de la enseñanza 
teórico-reflexiva.

Como parte fundamental de esta actividad, se debe considerar y estudiarse la acti-
vidad específica sobre la formación de conceptos y se debe de seguir la vía de formación 
de conceptos en las condiciones que son óptimas o posiblemente favorables para esta 
actividad. “La principal diferencia de nuestra aproximación hacía el estudio del proceso 
de formación de conceptos de las aproximaciones anteriores consiste en el hecho de que 
nosotros estudiamos este proceso desde la actividad y las acciones que se relacionan con 
la formación y funcionamiento de los conceptos. …la formación de acciones, relacionadas 
con los conceptos, seguimos no en el transcurso de la asimilación espontánea, sino en las 
condiciones de la dirección del transcurso de su formación, desde diversos puntos de vista” 
(TALIZINA, 2018, p. 191).

Los conceptos teóricos no se aprenden aisladamente, sino de manera sistémica, y 
este carácter sistémico no se considera en las posturas tradicionales de conductismo y 
constructivismo. Los conceptos no se memorizan ni tampoco se construyen individualmente, 
sino que se forman gradualmente durante su uso en las acciones intelectuales generales y 
específicas de cada área de conocimientos. Un concepto no puede ser memorizado, sino 
comprendido y utilizado. Debido a que los conceptos teóricos no pueden utilizarse directa-
mente en la vida cotidiana, se deben planear y “programar” - palabra que utilizaba Talizina 
(1984) -. Esto significa que el uso de conceptos teóricos se debe practicar, pero no en 
acciones repetitivas o cotidianas, sino en las acciones propias de cada área de aprendiza-
je. Evidentemente, para ello se requiere elaborar la base orientadora que permita que los 
alumnos realicen estas acciones.
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En general, podemos decir que el contenido de la actividad de enseñanza- aprendi-
zaje es la actividad intelectual compartida entre sus participantes: maestros y alumnos. Sin 
embargo, para cada materia concreta y para cada nivel educativo, esta actividad debe ser 
organizada específicamente. Cada materia tiene su propio sistema de conceptos con los 
cuales concepto se pueden realizar determinadas acciones.

Este contenido, es decir, los tipos de acciones compartidas entre el maestro y el alumno, 
debe ser específico para cada nivel educativo y para cada materia escolar. Consideramos que 
en primer lugar se deben considerar las cuatro materias básicas o áreas de conocimiento, las 
cuales se deben introducir sistémicamente en la edad escolar (QUINTANAR; SOLOVIEVA, 
2020). Estas áreas son ciencias exactas (matemáticas), ciencias del lenguaje (idioma y li-
teratura), ciencias sociales (historia) y ciencias naturales (biología, zoología, botánica, etc.)

En este texto no tenemos la posibilidad para desglosar los contenidos de todas las 
áreas de conocimiento, pero es importante comprender que es posible que la organización 
de su enseñanza puede modificarse radicalmente a partir de la concepción de la teoría de 
la actividad aplicada a la enseñanza.

La tabla 2 presenta los elementos que ofrecen la posibilidad para estudiar el contenido 
de la actividad de enseñanza-aprendizaje para un área de conocimiento. Este contenido 
incluye las acciones intelectuales, sus objetivos, los medios para realizar las acciones in-
telectuales y sus resultados. Queremos señalar que se trata de un intento por presentar 
un esquema generalizado y no por desarrollar los contenidos de esta actividad para cada 
materia de estudios. En esta tabla podemos observar la presencia de la categoría de acción 
intelectual con su objetivo y del concepto como medio para realizar apropiadamente a esta 
acción intelectual. Recordemos que ya hemos expresado que la acción intelectual se debe 
considerar como un problema cognitivo dado en condiciones particulares.

Tabla 2. Elemento de contenido de la actividad de enseñanza-aprendizaje.

Acción intelectual Objetivo Medio Resultado

Problema dado en ciertas con-
diciones propio de cada área de 

conocimiento.

Solucionar el problema de 
acuerdo con los conceptos del 

área de conocimiento.

Concepto teórico útil para 
resolver el problema.

Datos obtenidos compatibles 
con el problema y con el 

área de conocimiento.

Fuente: Los autores.

Acciones y conceptos en enseñanza-aprendizaje

Entre las aportaciones originales de la concepción del proceso de aprendizaje como 
resultado de la enseñanza es la posibilidad para diferenciar claramente los tipos de conceptos 
y acciones intelectuales que se deben introducir, formarse e interiorizarse.
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Tipos de conceptos

La diferenciación de conceptos puede ser encontrada en la obra de L.S. Vigotsky, 
cuando este autor trata el tema de evaluación de conceptos artificiales (VIGOTSKY, 1982b) 
y cuando habla de los objetivos educativos (VIGOTSKY, 1982a). Para los objetivos de nues-
tro análisis es indispensable la diferenciación entre los conceptos empíricos (cotidianos) y 
teóricos (científicos), debido a que el tema de los conceptos artificiales se relaciona más 
con los objetivos de experimentación psicológica y no con los objetivos educativos. Con los 
conceptos cotidianos se comprenden los conocimientos generalizados que se adquieren en 
la vida, convivencia e interacción inespecífica en la vida diaria. Esta experiencia cotidiana 
da lugar durante toda la vida del sujeto, mientras que el acceso a los conceptos teóricos 
solamente se hace posible a través de una enseñanza y una actividad intelectual dirigida a la 
adquisición y uso reflexivo de dichos conceptos. Todos los conceptos siempre se basan en 
la generalización de las características de objetos y fenómenos. Entonces, para comprender 
las diferencias entre los conceptos teóricos y cotidianos es necesario comprender las diferen-
cias entre las características que se generalizan. En el caso de los conceptos cotidianos, se 
generalizan las características superficiales, accesibles a la percepción sensorial inmediata, 
visibles o las que llaman la atención directa. Estas generalizaciones no son sistémicas, su 
formación depende del tipo de acciones prácticas y cotidianas que los sujetos realizan.

A diferencia de estas, las generalizaciones teóricas se basan en las características 
esenciales de los objetos y fenómenos según diversas ciencias o áreas de conocimiento. Esto 
significa que las características que se deben generalizar no dependen de las percepciones 
o experiencias cotidianas, sino de lo que es considerado como esencial desde el punto de 
vista de cada área intelectual particular. Por ejemplo, lo que es esencial para las ciencias 
biológicas, no lo es para las ciencias sociales y viceversa. Las generalizaciones teóricas son 
siempre sistémicas y siempre son resultado de las acciones reflexivas por parte del sujeto, 
es decir, el sujeto mismo sabe y comprende de cuáles características está hablando. Los 
conceptos cotidianos se utilizan en las conversaciones comunicativas, expresión de opi-
niones y experiencias prácticas no sistematizadas. Por su parte, los conceptos teóricos se 
utilizan en la actividad intelectual propia de cada área de conocimientos y en la realización 
de un intercambio interdisciplinario justificado por los objetivos de cada estudio aplicado al 
campo particular.

Ejemplos de tales conceptos pueden ser el concepto de sujeto como miembro sintáctico 
gramatical en las ciencias del lenguaje o el concepto de sistema de numeración en mate-
máticas. Sus “dobles” empíricos serían el término “sujeto” desde un punto de vista cotidiano 
como una persona o un individuo y el de una denominación de cifras o un “cálculo” aplicado 
a la vida cotidiana. Con estos ejemplos queda claro que los conceptos teóricos deben ser 
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estudiados específicamente, mientras que los conceptos cotidianos pueden surgir de for-
ma “operativa”, “involuntaria”, “indirecta” a partir de la convivencia y experiencia cotidiana 
del niño o adulto.

Talizina (2019) precisa en sus textos que el contenido de cada concepto son sus carac-
terísticas esenciales, que son necesarias y suficientes para identificar y aplicar este concepto.

Así, el contenido de los conceptos empíricos son las características superficiales que 
a veces pueden ser identificadas como sensoriales o perceptivas directas, mientras que el 
contenido de los conceptos teóricos son las características esenciales del objeto desde el 
punto de vista de un área de conocimiento.

Las diferencias entre los conceptos empíricos y teóricos se pueden observar en la tabla 
3. Estas diferenciaciones se presentan de acuerdo con el nivel de generalización, contenido 
de concepto como sus características, vía de adquisición y forma de uso del concepto en la 
vida del sujeto. En distintas situaciones pedagógicas y contextos sociales pueden estudiarse 
los tipos de conceptos con las características señaladas en la tabla 3.

Tabla 3. Conceptos teóricos y conceptos empíricos.

Tipo de concepto Nivel de generalización Contenido de concepto: sus 
características Vía de adquisición Forma de uso

Empírico Superficial
/empírica

Directas, sensoriales, per-
ceptivas.

Práctica cotidiana, vivencia, 
estudios caóticos.

Esporádico, cotidiano, comu-
nicativo, práctico.

Teórico Teórica Esenciales de acuerdo con el 
área de conocimiento. Enseñanza organizada. Acciones intelectuales gene-

rales y específicas del área.

Fuente: Los autores.

Tipos de acciones

La acción es uno de los conceptos fundamentales de la teoría de la actividad (TALIZINA; 
SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2010). Rubinstein (1998) lo llama como una célula que concentra 
en sí misma a toda la psicología humana. La comprensión y utilidad del concepto de la acción 
psicológica como unidad de análisis y estudio metodológico en psicología se ha expuesto 
anteriormente en el contexto de la psicología en América Latina (SOLOVIEVA, 2009). En la 
obra de Talizina (2019), como una aportación única y sumamente útil, debemos mencionar 
la posibilidad para diferenciar los tipos de acciones intelectuales. Obviamente, para realizar 
esta diferenciación, inicialmente, es necesario identificar a las acciones intelectuales como 
un tipo particular de las acciones culturales para comprender su especificidad. Entre otras 
acciones podemos mencionar las acciones prácticas, comunicativas, deportivas y artísticas, 
cada una de las cuales se integra en las actividades culturales correspondientes, con sus 
motivos y objetivos identificables. Las acciones intelectuales se pueden comprender como 
problemas que se deben solucionar bajo condiciones concretas, las cuales considera un 
área particular de conocimientos. Talizina, además de esto, nos ayuda aún más con su 
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propuesta para identificar a las acciones intelectuales generales y específicas. ¿De qué tipo 
de acciones se trata?

Las acciones intelectuales generales son aquellas que pueden aplicar en todas las 
áreas de conocimiento por igual. Talizina (2019), en su texto, menciona que también se les 
puede denominar acciones lógicas generales. Desde luego, se trata de una comprensión 
dialéctica de la lógica y no de una lógica formal, es decir, no se trata de la acción de formular 
un silogismo o de un término cualquiera, o dar una definición formal tomada de diccionario.

Estas acciones son: la identificación de las características, el reconocimiento, la deduc-
ción de las características a partir de un concepto dado, la conducción a un concepto a partir 
de las características dadas, la clasificación de conceptos y sus peculiaridades y finalmente, 
la definición de concepto. Nos parece importante agregar a esta lista, señalada en la obra de 
Talizina (2019), las acciones de demostración y argumentación a partir de conceptos y sus 
características. Cada una de las acciones intelectuales se puede encontrar en la zona del 
desarrollo actual o próximo (SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2004; SOLOVIEVA, 2004, 2014). 
Para la situación social de los alumnos que participan en el proceso educativo, lo lógico es 
imaginar que estas acciones pueden encontrarse en su zona de desarrollo próximo, para lo 
cual ellos requieren de la orientación por parte de los maestros.

En lo que se refiere a las acciones intelectuales específicas, estas dependen de cada 
área concreta de conocimiento y estaríamos lejos de poder mencionar todas las variantes 
de estas acciones.

La tabla 4 muestra un intento de concentrar la información acerca de la identificación 
de las acciones intelectuales generales y específicas, de acuerdo con la obra de Talizina 
(1984, 2018, 2019).

Tabla 4. Acciones intelectuales generales y específicas.

Características diferenciales Acciones intelectuales generales Acciones intelectuales específicas

Aplicación Son aplicables a todas las áreas. Son aplicables a áreas específicas.

Relación con la lógica Se pueden considerar como habilidades 
lógicas.

Se pueden considerar como habilidades técni-
cas, no relacionadas con la lógica directamente.

Relación con las habilidades 
verbales

Siempre se relacionan con las habilidades 
verbales amplias.

No necesariamente dependen de las habilida-
des verbales.

Uso didáctico En todas las disciplinas y etapas. Debe determinarse específicamente en cada 
disciplina.

Dificultades Las dificultades pueden existir en relación 
con la falta de lógica y el dominio verbal.

Pueden existir dificultades técnicas, especial-
mente en las etapas iniciales de su introducción.

Interés y motivo Se trata de un motivo amplio por aprender. Se trata de un motivo muy particular por el área 
de conocimiento.

Ejemplo en geometría Clasificación de figuras. Construcción geométrica técnica.

Ejemplo en literatura Clasificación de géneros literarios. Crítica literaria.

Fuente: Los autores.
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Proponemos considerar a estas acciones de acuerdo con la posibilidad de su aplicación 
en las áreas de conocimiento, su relación con el dominio de la lógica, su dependencia de 
las habilidades verbales, la posibilidad de trabajo didáctico, las dificultades para los alumnos 
que surgen durante el aprendizaje, así como los tipos de intereses y motivos. En el caso de 
las acciones intelectuales generales, se trata de acciones que pueden ser aplicables a todas 
las áreas de conocimiento, que incluso se pueden considerar como parte del desarrollo y 
dominio de la lógica del alumno, que normalmente se relacionan con sus habilidades lógico-
-verbales, que pueden ser utilizadas en las materias muy diversas. Más bien, se trata de una 
necesidad real de su inclusión en todas las etapas del trabajo y en todas las asignaturas. Las 
dificultades de los alumnos deben disminuir, debido a que se trata de acciones intelectuales 
transversales, útiles en todo tipo de trabajo intelectual en diversas áreas de conocimiento. 
Los intereses y motivos amplios por conocer el mundo, la naturaleza, la historia, etc., son 
suficientes para lograr una buena comprensión y realización de estas acciones.

A diferencia de las acciones intelectuales generales, las acciones intelectuales espe-
cíficas solo son aplicables a las áreas particulares de conocimiento, por ejemplo, a la geo-
metría, a la física, a la literatura y a la historia. Cada una de estas áreas necesariamente 
incluye acciones intelectuales que son específicas solo para esta área y no se puede aplicar 
a otra, como la demostración geométrica, que no se puede utilizar en historia. Las acciones 
intelectuales específicas no necesariamente se relacionan con las habilidades propiamente 
lingüísticas, como lo es, por ejemplo, el trabajo con los reactivos en química. Las acciones 
específicas pueden ser complejas para los alumnos, especialmente cuando comienza el 
trabajo formativo en cada área de conocimiento. Algunas de estas acciones se pueden rela-
cionar con ciertas habilidades técnicas, por ejemplo, los experimentos en física, en química y 
en biología, mientras que otras dependen directamente de las habilidades verbales, como la 
producción y el análisis de textos literarios. Se requiere de intereses y motivos muy precisos 
y justificados para que el alumno pueda continuar y ver sus propios logros o dificultades y 
para que pueda progresar en el aprendizaje de estas acciones específicas de cada área 
de conocimiento.

En muchas ocasiones, los problemas de la enseñanza en el área de humanidades se 
relacionan con la falta de identificación y comprensión, por parte de los maestros, de las 
acciones específicas. Los maestros consideran que las acciones específicas son la memo-
rización y la lectura repetitiva, lo cual no corresponde a una adecuada comprensión de la 
literatura, la historia, las áreas sociales, etc. Resulta sumamente útil comprender la diferen-
cia entre las acciones intelectuales generales y específicas para favorecer su adquisición y 
aplicación adecuada por parte de los alumnos. En la tabla 4 se muestran algunos ejemplos 
de las acciones intelectuales generales y específicas.
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Es muy importante señalar la ventaja de establecer estas acciones intelectuales como 
generales, debido a que esto facilita la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de 
cada materia y de cada unidad de aprendizaje. Es posible pensar que las acciones intelec-
tuales generales, que se pueden aplicar a cada área de conocimiento, permiten consolidar 
los aspectos teóricos, debido a que solo el estudio profundo de las características esenciales 
de cada concepto permite su adecuada realización. En lo que se refiere a las acciones es-
pecíficas, estas aportarían el aspecto de experimentación y uso aplicado de cada concepto 
en la parte de realidad que se considera en cada área de conocimiento.

Una enseñanza adecuada, necesariamente debe incluir la formación y realización de 
las acciones intelectuales, tanto generales como específicas. Lo anterior permitirá solucio-
nar un dilema, hasta ahora no resuelto, sobre la “aplicación práctica de los conocimientos”, 
sobre “el aprendizaje ecológico y situado” y “sobre el aprendizaje significativo”. Debemos 
precisar que no existe ningún tipo de aplicación práctica de ningún concepto teórico, salvo 
en las acciones intelectuales específicas según el área de conocimiento. Esto hace factible 
una aproximación interdisciplinaria y una visión amplia en los alumnos, lo cual se puede ha-
cer desde el nivel de la escuela primaria y continuarse en los demás niveles de enseñanza 
básica, media y superior.

El estudio preciso de las acciones intelectuales generales y específicas, las propuestas 
de formación gradual y las condiciones favorables y desfavorables de su funcionamiento en 
las condiciones sociales, culturales, lingüísticas y de las necesidades educativas especiales, 
debe conformar temas de investigación educativa desde la teoría de la actividad. En uno 
de sus libros, “Práctica de la psicología pedagógica”, Talizina (2002) propone actividades 
y tareas para los maestros, de tal forma que puedan comprender la necesidad del trabajo 
lógico-conceptual con los alumnos.

Etapas de asimilación de conocimientos o de la formación de las acciones intelectuales

La asimilación de conocimientos, desde el enfoque histórico-cultural, es un proce-
so cultural y no natural, como se comprende en la teoría psicogenética de Piaget (1969) 
y sus seguidores.

La teoría de Talizina permite concientizar las etapas de asimilación de conocimientos 
desde el punto de vista de la organización dirigida de este proceso. Es importante mencionar 
que cada etapa debe ser analizada reflexivamente por parte de los maestros y realizada 
de manera compartida con los alumnos durante el proceso educativo en cada uno de sus 
niveles correspondientes.

La teoría de Talizina (2019) permite no solo considerar, sino también organizar las 
etapas de asimilación de conocimientos. Estas etapas son: la etapa de motivación, la etapa 
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de elaboración del esquema de la base orientadora de la acción, la etapa de la acción ma-
terializada, la etapa de la acción verbal y la etapa del control. Describiremos brevemente a 
cada una de estas etapas.

La primera etapa, la etapa de motivación, pretende garantizar la situación de una 
motivación positiva de los alumnos para iniciar el proceso de la formación de la acción inte-
lectual dada con el concepto intelectual correspondiente. Ninguna acción humana se puede 
realizar sin una adecuada motivación, además de que debe ser una motivación interna, es 
decir, una motivación cognitiva de la acción de aprendizaje. El propio objeto de la acción, 
el concepto teórico, debe convertirse en el motivo de esta acción. Frecuentemente esta 
consideración es complicada para la forma de enseñanza tradicional y de la enseñanza 
activa, las cuales buscan la motivación en algún objeto externo a la enseñanza, como una 
calificación o un premio o la posibilidad de realizar algún otro tipo de acciones, como jugar 
o construir. La etapa de motivación introduce al alumno en el tema que se va a estudiar, a 
través de la presentación de algún problema o exposición de datos curiosos. “Con el objeto 
de desarrollar una motivación positiva, normalmente se crean situaciones problemáticas, cuya 
resolución es posible con la ayuda de aquella acción que se pretende realizar” (TALIZINA, 
2018, p. 146). En nuestra opinión, una opción novedosa puede ser la exposición de la historia 
del tema, de los desafíos, logros y fracasos del tema a tratar. La profundidad y la compleji-
dad de lo que se va a exponer puede depender del nivel educativo de los alumnos, pero es 
importante que ellos adquieran una comprensión acerca del tema y de cómo fue estudiado 
en diferentes periodos históricos.

La segunda etapa es la etapa de la formación de la base orientadora de la acción, que 
es una de las etapas centrales de todo el proceso educativo. En esta etapa “los alumnos 
reciben las explicaciones necesarias acerca del objetivo de la acción, su objeto y el sistema 
de orientaciones”, reglas, modelos y la norma de realización de la acción (TALIZINA, 2018, 
p. 147). Se trata de una etapa de “conocimiento previo de la acción y las condiciones de su 
realización – etapa de elaboración de la base orientadora de la acción. Esta etapa posee 
un gran significado para la formación de la acción. Aquí se descubre ante los alumnos el 
contenido de la base orientadora de la acción, se realiza la introducción al objetivo de la 
asimilación; a los alumnos se les muestra cómo y en qué orden se realizan los tres tipos 
de operaciones que se incluyen en la acción: operaciones de orientación, de ejecución y 
de control” (TALIZINA, 2018, p. 147). Indudablemente, se trata de una etapa central y más 
compleja que, además, constituye uno de los rasgos esenciales de la concepción psicológica 
de Galperin acerca de la importancia del elemento de la base orientadora de la acción para 
su realización. En el caso de la enseñanza, se trata de acciones intelectuales, y la elabora-
ción de la base orientadora adecuada puede requerir de tiempo y espacio para su creación 
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y aprobación en las condiciones reales del proceso educativo. El tema de elaboración y 
aprobación de la base orientadora de la acción para las acciones intelectuales generales y 
específicas constituye el objeto de investigación educativa desde la teoría de la actividad 
en todos los niveles educativos.

La tercera etapa se puede llamar etapa material o materializada, debido a que se tra-
ta del plano externo de realización de la acción intelectual que se está formando. Galperin 
(1959) ha señalado que la base orientadora de la acción puede ser perfecta, pero hace falta 
la realización de la acción en las condiciones reales como una necesidad de la adquisición 
de esta acción: “la calidad de la base orientadora puede ser muy alta – pero no es otra cosa 
que sistema de indicaciones acerca de cómo se debe realizar una acción nueva, es decir, 
no es la acción como tal. Nuestro alumno aún no posee la acción, aún no ha logrado reali-
zarla, y no puede aprender a realizar la acción sin intentar hacerlo” (p. 449). La realización 
de cada acción intelectual se debe iniciar, según esta concepción, desde el plano externo 
utilizando las manos, específicamente en la escuela primaria. En estas formas externas se 
realiza el despliegue máximo de todas las operaciones de la acción. La realización de la 
acción necesariamente se acompaña por el lenguaje oral externo del maestro y de los mis-
mos niños. En esta misma etapa se prepara y realiza la ejecución de la acción en el nivel 
perceptivo; en su último libro, Talizina (2018) une a esta forma de la acción con la forma 
material y materializada y solo menciona la posibilidad de la acción perceptiva. Los autores 
de este capítulo, en previas publicaciones, han identificado a la etapa perceptiva como una 
etapa necesaria e independiente para la formación de la acción intelectual en las condicio-
nes de trabajo con alumnos regulares y con niños con problemas en el aprendizaje escolar 
(SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2018a,b; 2019). Consideramos que el tema de las etapas y los 
planos de realización de la acción intelectual constituye un tema para discusiones y estudios 
psicológicos y pedagógicos futuros.

La cuarta etapa representa a la etapa verbal, la cual puede denominarse lenguaje ex-
terno oral o escrito (GALPERIN, 1965; TALIZINA, 2018), así como etapa de la acción verbal 
externa. En esta etapa se reducen y se automatizan todos los elementos externos materiales 
de la acción y surge posibilidad para realizarla solo con ayuda del lenguaje de los alumnos, 
que son otros tipos de apoyo materializado o perceptivo. La principal carga del contenido 
y del proceso de realización de la acción se realiza a través de medios verbales. Se puede 
tratar del habla externa del alumno, que pronuncia en voz alta todo lo que realiza. También 
se puede tratar, como una variante de realización, de la posibilidad por anotar el contenido y 
todas las operaciones. Esta opción se menciona en la última publicación de Talizina (2018). 
Obviamente, tal opción no puede ser óptima en los casos de problemas específicos en el 
aprendizaje o con alumnos que aún no dominan el proceso lecto-escritor y lo más adecuado 
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sería utilizar el lenguaje externo oral de alumnos, junto con la dirección de la acción por parte 
del maestro o del psicólogo.

La quinta etapa considera el paso de la acción a la forma más interna y reducida: la 
forma del lenguaje para sí. También se le puede llamar etapa del lenguaje interno des-
plegado. Se trata de una pronunciación desplegada interna, cuando el alumno “piensa” y 
“reflexiona” detenidamente sobre la acción intelectual que realiza. Se puede comprender 
como el proceso de solución de un problema en silencio que requiere de cierto tiempo para 
la ejecución. La posibilidad para realizar la acción en este plano permite pasar a la última 
etapa, denominada por los autores como etapa de la acción en el lenguaje interno. En esta 
etapa, se puede tratar de la acción mental propiamente dicha, debido a que todo su proceso 
externo “se encuentra oculto, mientras que la conciencia del sujeto descubre solo el producto 
de su propia acción” (TALIZINA, 2018, p. 150). Galperin (1959, p. 458) caracteriza a esta 
etapa como la realización automatizada de la acción, en la cual el alumno solo piensa en su 
resultado: “en la acción mental conformada, casi todo su contenido abandona la conciencia 
actual del alumno”. Esta frase de P.Ya. Galperin se puede comprender solo como la actua-
lización del resultado de la acción intelectual, como una respuesta a una pregunta teórica o 
la resolución de un problema en un área dada.

Consideramos que esta última etapa también se puede comprender como un resultado 
óptimo al que se debe aspirar durante la organización y la planeación de cada proceso real 
de formación de las acciones y asimilación de conceptos (conocimientos teóricos). Es obvio 
que no en todas las condiciones reales de trabajo con alumnos regulares y con problemas 
en el aprendizaje tal etapa se pueda alcanzar, pero es útil tenerla presente como una meta 
máxima a lograr en la enseñanza y en el aprendizaje. “La formación de las acciones ideales, 
en particular las acciones intelectuales, relaciona a toda la actividad psíquica con la actividad 
externa, objetal, material” (GALPERIN, 1959, pág. 466). Se trata no solo de la posibilidad 
para anticipar los resultados de la enseñanza, sino también de una posibilidad metodológica 
para estudiar a la actividad humana durante su formación.

Los resultados de la asimilación se pueden comprender como logros de los alumnos 
a partir del uso de conceptos teóricos adquiridos en las acciones intelectuales generales y 
específicas para cada área y para cada unidad de aprendizaje. Estos resultados se pueden 
evaluar durante el mismo proceso de asimilación de conocimientos, pero también es factible 
realizar evaluaciones finales específicas. La manera en la que se realiza la evaluación de 
los resultados de la asimilación se puede cambiar radicalmente desde el punto de vista de 
la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza, debido a que se basa en la formación de 
conceptos y en la realización de las acciones intelectuales. Todas las evaluaciones, tanto 
constantes, parciales y como finales, se pueden realizar en forma de solución de problemas, 
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así como en forma de creación de problemas creativos y novedosos de forma conjunta con 
los maestros. La tabla 5 concentra las etapas de asimilación de conocimientos a través de 
la formación de las acciones intelectuales.

Tabla 5. Etapas de asimilación de conocimientos en acciones.

Etapa Definición Contenido

Motivación Problema intelectual con el contenido de concepto 
y acción que se va a formar.

Presentación de problema novedoso para 
los alumnos del área/tema.

Elaboración de la base orien-
tadora de la acción

Presentación de las condiciones ante las cuales se 
puede realizar la acción.

Elaboración de las características esenciales 
de un concepto o de los detalles de proce-
dimiento para la realización de una acción 
intelectual determinada.

Acción externa Acción material, materializada o perceptiva. Acción intelectual con objetos, símbolos o 
imágenes externas.

Acción verbal externa Acción sin apoyos externos. Uso de la forma oral desplegada o escrita 
para realización de la acción.

Acción verbal interna des-
plegada Acción en lenguaje para sí. Resolución independiente del problema in-

telectual con apoyo en el lenguaje interno.

Acción mental Resultado óptimo del proceso formativo.
Representación del resultado de la acción 
en la conciencia actual del alumno; automa-
tización de todas las operaciones.

Fuente: Los aautores.

DISCUSIÓN

La obra de Nina Talizina aún no ha sido suficientemente comprendida, valorada y 
mucho menos difundida, ni siquiera en su país natal, Rusia. Lamentablemente las ideas 
constructivistas hacia el aprendizaje predominan en todo el mundo y se valoran como las 
más avanzadas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso la enseñanza activa 
y la postura constructivista se llegan a confundir con las propuestas de la teoría de la acti-
vidad. Al mismo tiempo, en las aulas persiste y reina el conductismo que se expresa en la 
repetición, en tareas reproductivas y de memorización basadas en buscar premios inme-
diatos y en evitar castigos. La propuesta educativa basada en la obra de Talizina permite 
modificar esta triste realidad educativa. Esta propuesta garantiza la comprensión de que el 
sujeto cognoscitivo no es lo mismo que un sujeto lúdico.

Para lograrlo, podemos proponemos reconsiderar de manera completa al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como la preparación académica y profesional de los docentes 
en todos los niveles educativos. Incluso la enseñanza de las teorías psicológicas en las 
universidades se puede modificar y restructurar de acuerdo con las posiciones de la teoría 
de la actividad.

El estudio preciso de la diversidad de las condiciones en las cuales transcurre el pro-
ceso educativo puede ayudar a aclarar a sistematizar y generalizar las regularidades del 
mismo. El estudio de las acciones generales y específicas para cada nivel educativo desde 
la escuela primaria y área de conocimiento constituye otro reto de la teoría de la actividad 
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aplicada a la enseñanza. Es necesario también reconsiderar al proceso de aprendizaje, no 
solo como actividad intelectual de los alumnos, sino como una actividad intelectual compartida 
entre los docentes y los alumnos, como participantes integrales de una actividad intelectual 
única (SOLOVIEVA, 2019).

Tal postura establece el objetivo de una constante preparación y organización de 
investigaciones, en las cuales se deben incluir como sujetos sus diversos participantes, 
maestros y alumnos, para precisar los aspectos estructurales de su actividad, como los mo-
tivos, los objetivos y las condiciones de su transcurso. Desde el contenido de esta actividad, 
es necesario estudiar los tipos de orientación que los pedagogos logran introducir y utilizar 
para la formación de conceptos, junto con las acciones intelectuales en diversas áreas de 
aprendizaje. La aplicación de estas ideas en el área de la neuropsicología y de la educa-
ción especial es otro reto de la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza (SOLOVIEVA; 
QUINTANAR, 2018a, 2019).

La propuesta de Talizina no es algo estático y terminado, sino que ofrece una gama 
interminable de nuevas investigaciones en el ámbito educativo. Es posible señalar las po-
sibilidades y necesidades de las investigaciones futuras, por ejemplo, sobre la precisión y 
aclaración de trabajo educativo concreto en cada una de las etapas de asimilación de las 
acciones intelectuales generales y específicas para diversas materias y en condiciones de 
enseñanza regular, así como en casos de alumnos con diversas necesidades educativas y 
problemas en el desarrollo y en el aprendizaje. Hace falta esclarecer y aprobar la diversidad 
del uso de las etapas de asimilación de la acción con distintas combinaciones de la acción 
material, materializada y perceptiva. Es necesario elaborar y aprobar la base orientadora 
de la acción para multitud de materias y áreas de enseñanza. Es necesario preparar a los 
maestros e investigadores en el ámbito educativo regular y especial. Los alcances de la 
teoría de la actividad aplicada a la enseñanza aún no se han comprendido debidamente, por 
lo cual surge la necesidad de justificar sus potencialidades metodológicas, no solo para la 
escuela primaria regular, sino para el trabajo de rehabilitación y corrección neuropsicológica 
(SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2018a, 2019).

A partir de esta propuesta es necesario continuar investigando y aplicando los mé-
todos educativos a través de una enseñanza novedosa experimental. La continuación se 
puede relacionar con un mayor énfasis en el trabajo sobre en las diferencias entre la acti-
vidad intelectual y otros tipos de actividad durante la preparación de los maestros; mayor 
consideración de las acciones colectivas y compartidas, en lugar de acciones individuales 
e individuales de los alumnos en casa y en salones escolares. Es necesario reconsiderar el 
papel del adulto y su propia transformación en el proceso educativo. Probablemente esta es 
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la parte que falta en la obra de Nina Talizina, pero se sentaron todas las bases necesarias 
para continuar con esta genial teoría.

Consideraciones finales

En este capítulo hemos considerado algunas de las aportaciones de Nina Fiodorovna 
Talizina que permiten comprender al aprendizaje como actividad intelectual de sus partici-
pantes: maestros y alumnos. Las aportaciones teóricas, metodológicas y experimentales de 
este enfoque permiten transformar positivamente a toda la organización del proceso edu-
cativo en diferentes niveles, desde el nivel inicial. Finalmente, consideramos que la teoría 
de la actividad aplicada a las situaciones de aprendizaje puede y debe ser comprendido, 
no como algo estático y acabado, sino como una herramienta metodológica que aún no se 
utilizado en su plenitud. Desde nuestro punto de vista, es necesario obtener más datos apli-
cados en contextos sociales y culturales diversos. Esta diversidad no falta en el continente 
Latinoamericano.
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INTRODUÇÃO

A aprendizagem é uma atividade que resulta na formação de novos conhecimentos 
e habilidades e na incorporação de novas qualidades às noções e capacidades que já se 
possuía (GALPERIN, 2009a). O aumento considerável da quantidade de conhecimento e 
seu nível teórico e as exigências cada vez maiores com relação à qualidade da aprendi-
zagem confrontam os professores com tarefas que não podem ser realizadas sem a ade-
quada consideração sobre as capacidades de atividade mental dos alunos. O processo de 
aprendizagem é percebido externamente como uma sequência contínua de ações: ouvir e 
compreender (as instruções e explicações do professor), ler e escrever, contar, somar e sub-
trair etc. Todas essas são ações diferentes: intelectuais, perceptivas, verbais e físicas. Estas 
constituem o objeto imediato da educação e uma parte considerável da escola. Outra parte 
são ideias e conceitos que também devem ser compreendidos, assimilados e aplicados, isso 
é, também devem ser obtidos com a ajuda de ações variadas ou incluídos nelas de forma 
tal que, sem elas, não podem existir nem ser representados (GALPERIN, 1989). O vínculo 
interno que existe entre a atividade e os novos conhecimentos e habilidades consiste em 
que durante este processo as ações isoladas transformam-se em capacidades e, ao mesmo 
tempo, como consequência das interações com os objetos, integram-se as representações 
e os conceitos destes. Consequentemente, o elo central da aprendizagem é a atividade do 
próprio educando (GALPERIN, 2009a).

O objeto da direção do estudo consiste em selecionar a ação necessária e organizar 
sua execução de tal forma que se garanta a formação dos conhecimentos e das habilidades 
com a qualidade requerida (GALPERIN, 2009a). O resultado do ensino é a formação de dife-
rentes tipos de atividade cognitiva ou de seus elementos: conceitos, representações, ações 
mentais etc. Aqui o termo “conceito” é utilizado tanto no sentido estrito como se referindo 
às imagens de uma percepção e de uma representação. Por outro lado, a referência a um 
conceito não necessariamente diz respeito ao conceito em si, mas ao seu conteúdo. O próprio 
conceito é algo que orienta o sujeito na realização de uma ação; é o componente da parte 
orientadora da ação (GALPERIN, 1989). O termo “imagens” se refere aos reflexos psíquicos 
que descortinam os objetos e as relações do mundo objetivo para o sujeito. As imagens re-
velam ao sujeito o mundo ao seu redor e as possibilidades de se orientar nele: em primeiro 
lugar, revelam os próprios objetos ao sujeito (antes mesmo de um posterior encontro físico 
com eles) e, em segundo lugar, lhe permitem orientar-se e compreender suas propriedades 
e relações (GALPERIN, 1982).

Assim, a pedra angular de todo o conteúdo diverso do que se aprende na escola e na vida 
prática é a ação; novas ideias e conceitos sobre as coisas com as quais tais ações são reali-
zadas são formados com elas e como resultado delas, ou seja, secundariamente. A verdade 
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simples é que todas essas ações devem ser aprendidas, porque elas não podem ser realiza-
das de qualquer maneira, mas devem de forma que atenda aos requisitos da prática ou dos 
currículos escolares. A formação de ações e conceitos com as propriedades desejadas e 
prescritas é um problema psicológico chave no processo de ensino/aprendizagem. A principal 
questão do ensino é como garantir a formação de ações e conceitos com as propriedades 
esperadas em todos os alunos (GALPERIN, 1989).

O conhecimento das regularidades do processo de assimilação permite responder às 
perguntas que surgem durante a organização de qualquer tipo de processo de ensino. A des-
coberta dos seus objetivos permite contestar à questão sobre para que se organiza o en-
sino, o conhecimento do seu conteúdo responde a o que deve ser ensinado para alcançar 
os objetivos estabelecidos e a compreensão das regularidades da assimilação possibilita 
responder a como se deve ensinar (quais métodos escolher, em que sequência utilizá-los 
etc). O processo de assimilação dos conhecimentos implica a realização de algumas ações 
cognitivas por parte dos alunos. Durante o planejamento da assimilação de qualquer co-
nhecimento é necessário determinar em quais atividades os escolares devem utilizar essas 
ações e com que objetivo. Além disso, o professor deve estar seguro de que eles possuem 
todo o sistema de ações e se incluem na habilidade para estudar.

Bogoyavlienski e Menchinskaya (1986) colocam que o conceito de “assimilação” não se 
reduz a nenhuma função psíquica e designa uma atividade cognitiva que inclui toda uma série 
de processos psíquicos: percepção, memória, pensamento. Inclusive, supõe não apenas a 
participação de processos mentais, mas está diretamente relacionada com as particularidades 
da personalidade, seus sentimentos, sua vontade e outras. Constitui uma “série tríplice de 
fenômenos”: 1) o próprio conhecimento, ou seja, o produto, o resultado formado no transcurso 
no transcurso do ensino; 2) o processo mental com cuja ajuda se alcança o resultado final e 
3) determinadas qualidades da atividade mental do aluno formadas em sua experiência vital 
nas condições de educação e ensino. Cada um destes aspectos caracteriza, em medidas 
diferentes, o desenvolvimento intelectual: não se pode julgar acerca do desenvolvimento 
intelectual apenas com base nos resultados. O processo mental pode servir de critério mais 
demonstrativo e, por último, as propriedades ou qualidades da atividade mental (que se 
manifestam durante a assimilação, nos procedimentos de trabalho mental que se utilizam) já 
caracterizam de uma maneira mais determinada o desenvolvimento intelectual. Ao enfocar 
essa questão, saímos de fato dos limites do conceito de assimilação aproximando-o a outro 
conceito extremamente relacionado com ele: o de aplicação dos conhecimentos. A assimi-
lação real só é possível quando o aluno já atuou de maneira prática com o material de es-
tudo e experimentou aplicar os conhecimentos correspondentes. No processo de aplicação 
dos conhecimentos, não apenas se revelam os novos aspectos substanciais dos fatos e 
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fenômenos não notados anteriormente, mas também são elaborados os procedimentos de 
trabalho mental e se cria a habilidade de pensar.

A ação é a unidade de análise da atividade dos escolares (TALIZINA, 2009). Em sua 
metodologia de investigação, Vigotsky (2001) substituiu o “método da decomposição das 
totalidades psicológicas complexas em elementos”, comumente aplicada em psicologia na 
época, pela “análise que decompõe em unidades a totalidade complexa”. Sendo o termo 
“unidade” compreendido como um produto da análise que possui todas as propriedades 
inerentes ao todo e são partes vivas e não decomponíveis dessa unidade. As unidades 
de análise não perdem as propriedades inerentes ao todo, mas encerram em sua forma 
mais simples e primária essas propriedades que motivaram a análise (VYGOTSKI, 2001; 
ZANELLA; REIS; TITON; URNAU; DASSOLER,2007; REZENDE; ATHAYDE; CHRISTO, 
2013). Elas devem concordar com o objeto de estudo da disciplina e com seus objetivos 
(SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2008) e, através delas, pode-se ver a origem de todos os ele-
mentos do fenômeno estudado (RUBINSTEIN, 1978).

O professor deve saber não apenas identificar as ações que se incluem nos diferen-
tes tipos de atividade cognitiva, mas também conhecer sua estrutura, seus componentes, 
suas partes funcionais, suas características básicas e as etapas e regularidades de sua 
formação. Qualquer ação humana sempre se dirige a algum objeto. Este pode ser algo 
material externo, uma palavra, uma oração, representações ou conceitos. Como resultado 
da realização da ação sempre se obtém algum produto final. Este pode coincidir ou não 
com o objetivo estabelecido. É necessário deixar claro para a criança, desde os primeiros 
dias na escola, os objetivos a serem alcançados. O objetivo da ação se relaciona com um 
componente fundamental dela: o motivo. Este impulsiona o sujeito a estabelecer e alcançar 
diferentes objetivos para a realização de ações correspondentes. Nem sempre o aluno vê 
a necessidade de realizar algumas ações e, se isso acontece, a atividade se faz pesada 
porque não vê um sentido nela (TALIZINA, 2009).

Na estrutura de qualquer ação se inclui um sistema de operações com cuja ajuda se 
realiza a ação. Em alguns casos, a sequência das operações é fixa, mas em outros é possível 
alguma mudança. Dessa forma, o seguinte componente indispensável de qualquer ação é 
a base orientadora. Cada ação que é realizada terá êxito apenas quando se considera as 
condições que determinam a execução exitosa da ação. Se o sujeito avalia todo o sistema 
de condições que é necessário desde o ponto de vista do objetivo, então a ação terá êxi-
to. Por outro lado, se ele se orienta apenas por uma parte destas condições, ou as muda 
por outras, então sua ação será equivocada. A base orientadora da ação é o sistema de 
condições no qual o sujeito se apoia durante a realização da ação (TALIZINA, 2009). É um 
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processo independente que oferece as possibilidades de um direcionamento com objetivos 
criativos de diferentes ações com os objetos (GALPERIN, 1982).

Talizina (2009) chama atenção para o fato de que ela pode ser completa ou incompleta, 
correta ou incorreta. Galperin (2009b) resume as numerosas formas de orientação a três tipos 
fundamentais, cada um corresponde a um determinado processo de formação da ação e a 
uma determinada qualidade do produto final, pois formam um tipo único de aprendizagem.

Os tipos de orientação e seu papel no processo de assimilação

No primeiro tipo, a base orientadora da ação não é apontada ou isso é feito de maneira 
insuficiente. A orientação do sujeito ocorre por indicadores isolados, é débil e incoeren-
te. A orientação se distingue não tanto externamente, mas pelo tempo e modo de sua reali-
zação; quase não se diferencia das operações de execução que, pelo mesmo motivo, têm um 
caráter de tentativa e erro. O processo de formação da ação acontece lentamente por uma 
diferenciação desordenada dos sinais orientadores e dos movimentos reforçados. A análise 
da situação se mostra superficial e sumária, e a execução da ação é impulsiva e impreci-
sa. A orientação é sensível a condições variáveis e, portanto, alcança logros diferentes nos 
sucessivos ensaios. A transferência da ação formada é muito limitada: em novas condições 
e em novas tarefas aparece uma tendência geral à orientação caótica e às ações do tipo 
tentativa e erro (GALPERIN, 2009b).

No segundo tipo de orientação, é oferecida ao sujeito uma base orientadora completa da 
ação para a nova tarefa e se explicam suas conexões, suas relações objetivas, a significação 
dos pontos de apoio e seu modo de execução. Entretanto, o sujeito não leva em considera-
ção estas condições e age a seu modo, regressando às tentativas e erros. Evidentemente 
a indicação da base orientadora se utiliza apenas como sugestão, na medida em que a 
própria atividade preparou o sujeito para sua percepção. O processo de formação da ação 
abrevia-se um pouco, mas não muda seu próprio caráter. Nesse tipo de orientação, se deve 
proporcionar ao sujeito a execução correta da ação através de uma organização externa 
rigorosa. De início o sujeito compara cada elemento da tarefa com a parte correspondente do 
material, depois realiza a operação e a ação é fracionada em etapas isoladas. Dessa forma, 
em geral, é realizada sem erros. A mudança sistemática do material conduz à generalização 
da ação, pois, como a ação é executada em uma ordem invariável, rapidamente se automa-
tiza A análise da situação se abrevia convertendo-se em reconhecimento, a execução das 
operações se dá sem uma comparação antecipada e assim ocorre a automatização de todo 
processo (GALPERIN, 2009b).

Pode-se observar que a atividade orientadora se separa da execução desde o princípio. 
Ela é realizada a partir de indicadores atrás dos quais são consideradas as relações objetivas 
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do material. A orientação é fundamentada e a ação, planejada. O processo de formação da 
ação acontece mais rapidamente do que na orientação de primeiro tipo e de forma bastante 
diferente, pois os erros são casuais e pouco significativos. A melhora se manifesta no decrés-
cimo progressivo da divisão das operações, por uma facilidade crescente e pela rapidez da 
ação. Uma vez que se alcança uma maior precisão, a ação se realiza com cerca de 100% 
de exatidão. Com base no sistema de apoio e numa análise do material dado, a ação alcan-
ça uma estabilidade significativa diante da mudança das condições. A transferência para 
novas tarefas está condicionada, em grande medida (mas não totalmente), pela presença 
de elementos iguais aos assimilados antes. Simultaneamente à formação das ações e dos 
conceitos também se conforma uma tendência geral: o sujeito passa a se aproximar a cada 
nova tarefa a partir da exigência de indicadores orientadores precisos. Contudo, a habilidade 
para diferenciá-los e identificar o que é novo em cada tarefa não existe no sujeito já que, 
na busca dos pontos de apoio, tende a passar novamente ao primeiro tipo de orientação 
(GALPERIN, 2009b).

O terceiro tipo de orientação se diferencia justamente pela habilidade do sujeito para 
formar individualmente a imagem orientadora completa da ação. Naturalmente, é necessário 
ensiná-lo. Para isso, é necessário proporcionar-lhe os elementos para que realize a análise 
que lhe permita diferenciar qualquer tarefa (dentro de uma determinada área). Esta análise 
pressupõe a orientação do sujeito para as propriedades e relações essenciais dos objetos 
de uma dada área. Isto é como se fosse a fonte comum dessa orientação com cuja ajuda 
se estabelecerão as combinações dessas propriedades e relações. Elas condicionam os 
indicadores característicos, ou seja, os pontos de apoio dessa tarefa particular (GALPERIN, 
2009B). Galperin (2009b) descreve três partes deste terceiro tipo de orientação:

1. A formação da análise geral;
2. Sua aplicação a uma tarefa particular (com traçado da imagem e do material);
3. A formação da ação especial através da execução desta tarefa particular.

A orientação do terceiro tipo se forma fácil e rapidamente. O tempo geral de assimilação 
dessas primeiras tarefas é menor que o do segundo tipo. Depois, o tempo de assimilação 
das posteriores reduz-se sensivelmente para toda a série de tarefas (GALPERIN, 2009b).

Uma vantagem da aprendizagem com uma orientação do terceiro tipo é a mudança 
essencial do seu processo e do seu produto. Ao diferenciar individualmente a base orien-
tadora da ação, o sujeito a segue de forma ativa e a organização externa da ação perde a 
importância. Esta é executada corretamente desde o primeiro momento e sua assimilação 
posterior acontece também sem erros. A ação que se forma sobre a análise das relações de 
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uma área dada proporciona dados precisos sobre as mudanças das condições, da situação, 
do material e dos estados do próprio sujeito (GALPERIN, 2009b).

A orientação do terceiro tipo resulta numa completa transferência da ação dentro dos 
limites da área. O que mais claramente influencia nisso é a orientação geral de investigar 
antes de agir, isso é, de abordar as novas tarefas a partir de seu estudo prévio. Claro que 
esse tipo apresenta algumas dificuldades, pois pressupõe uma reconstrução essencial dos 
métodos de aprendizagem e das próprias disciplinas. Exige uma diferenciação dos métodos 
gerais para a análise e o ordenamento do material do geral ao particular. Contudo, é o ter-
ceiro tipo de orientação que constitui uma possibilidade real para a formação planificada dos 
processos psíquicos e das propriedades da personalidade não apenas com os indicadores 
que hoje consideram-se mais efetivos, mas com aqueles que serão oferecidos no futuro 
sobre a base das novas possibilidades (GALPERIN, 2009b). Considerando a importância 
da base orientadora da ação, é necessário, desde os primeiros dias, ensinar as crianças a 
identificar e compreender o sistema de condições no qual se deve orientar durante a solução 
de problemas. Estas tanto podem refletir as características particulares de um caso concreto, 
como podem fixar o geral para toda uma classe desse tipo de fenômenos (TALIZINA, 2009).

Diante dos esclarecimentos prévios, vemos que a base orientadora da ação intelectual 
põe em evidência as regularidades do processo de assimilação. O objetivo da sua aplica-
ção é permitir a internalização/assimilação gradual das ações por etapas. Algo que garante 
a sua efetividade na formação dos conceitos científicos é partir dos aspectos mais gerais 
(conceitos introdutórios) para os mais particulares (conceitos específicos). Esses conceitos 
abarcam os conjuntos de conhecimento produzidos ao longo da história da humanidade 
que se classificam em amplos domínios da ciência como a linguística, a matemática e as 
ciências sociais e naturais. Para formar esses conceitos o professor deve orientar os alu-
nos na análise das características essenciais dos objetos e fenômenos do mundo e assim, 
mediante um processo de abstração e generalização, favorecer a formação de conceitos 
teóricos (SOLOVIEVA, 2019).

Sabendo-se que as ações são um sistema unitário de elementos inter- relacionados 
entre si com funções de: orientação, execução, controle e correção. A parte central da ação 
é sua base orientadora, pois é precisamente o que garante o êxito. Frequentemente os 
alunos não sabem avaliar a parte orientadora e passam rapidamente à execução, isto é, à 
transformação do objeto da ação e obtenção do resultado. Essa parte de controle se dirige 
à verificação dos resultados, considerando se estão corretos ou não, focando-se tanto na 
parte de orientação como no seguimento dos passos da execução e na verificação de sua 
correspondência com o plano elaborado. No caso de descoberta de erros ou mudanças na 
via organizada é necessária a correção. Em todas as ações é possível identificar a parte 
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orientadora, a executiva e o controle, entretanto, no que se refere à parte corretiva, essa pode 
ser desnecessária se a ação se realiza exitosamente e sem alterações (TALIZINA, 2009).

De acordo com Luria (2005), a primeira etapa da atividade intelectual é a análise dos 
dados do problema e a separação de seus elementos mais substanciais. Essa etapa de 
criação de uma base de orientação para a ação pode ter um caráter mais ampliado nas pri-
meiras fases do seu desenvolvimento e fundamentar-se sobre uma série de procedimentos 
externos, e apenas mais tarde adquirir o caráter de ação intelectual interna. Todo processo 
posterior da atividade intelectual que se estrutura sobre a base desta orientação preliminar 
toma um caráter planificado e transmite ao transcurso seguinte dos processos intelectuais 
um caráter seletivo. A aparição de sistemas de relações que correspondem às hipóteses 
levantadas nessa organização prévia se faz mais provável enquanto que a aparição de outros 
que não correspondem a elas é menos provável. Desta forma, as relações colaterais que 
não entram nas hipóteses ou que entram em conflito com elas são descartadas. Paralelo a 
isso, todo o processo de busca e realização das hipóteses deve ser acompanhado de uma 
comparação constante das tentativas que surgem com as intenções iniciais.

Os lobos frontais desempenham um papel muito importante na organização da ativi-
dade psíquica e asseguram as formas mais complexas de regulação do comportamento. 
Permitem a regulação da atividade psíquica com participação muito intensa da linguagem 
interior assegurando as formas mais elevadas de organização da atividade consciente. 
Desempenham um papel importante sobretudo na elaboração e conservação de programas 
de ação, permitindo sua modificação harmoniosa à medida que muda a situação. Através de 
sua estreita vinculação às formações reticulares do tronco cerebral (sistema ativador reticular 
ascendente), participam intensamente na manutenção do tônus cortical necessário para o 
desenvolvimento normal das formas superiores da atividade córtex (LURIA; TSVETKOVA, 
1981). Em pessoas com lesões nos lóbulos frontais esse processo complexo da atividade 
intelectual resulta gravemente perturbado. Estes pacientes, em geral, passam a não analisar 
a situação da tarefa e a orientação da atividade intelectual deles pode decair por completo 
ou reduzir-se agudamente. Os diferentes elementos do problema não são comparados en-
tre si e não ocorre, sobre sua base, a separação das hipóteses que faria mais provável a 
aparição de relações adequadas a elas e a inibição da aparição de associações colaterais 
e não correspondentes. Por essa razão as relações heurísticas que surgem apresentam 
igual intensidade e todo o processo de pensamento perde seu caráter seletivo. Além disso, 
o processo de comparação das ações realizadas com os dados do problema quase sem-
pre desaparece e não se efetua a avaliação da concordância entre as ações e os objetivos 
iniciais (LURIA, 2005).
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Durante o processo de atividade escolar cada parte da ação pode converter-se em 
uma ação independente. Neste caso, o objetivo consiste apenas na orientação, isto é, na 
elaboração, por exemplo, do plano da resolução ou na identificação das condições a serem 
consideradas durante a solução do problema. Não obtém nenhum resultado novo e apenas 
corrige o trabalho que se realiza. Podem existir tarefas especiais para correção quando o 
controle já se realizou e os erros já se identificaram, e devem ser corrigidos. A parte de exe-
cução também pode ser uma ação independente se o professor realiza a parte orientadora 
para o aluno. É muito importante que o ensino dos três primeiros tipos de ações (de orien-
tação, de execução e de controle) seja constante. Ações mecânicas e repetitivas, sem um 
processo reflexivo consciente, devem ser evitadas, dentro do possível, no processo escolar 
devido a que formam hábitos mecânicos sem garantias de compreensão (TALIZINA, 2009).

Características das ações da atividade intelectual

Uma peculiaridade da atividade intelectual é que ações que possuem o mesmo con-
teúdo podem ser assimiladas de formas diferentes. Assim, por exemplo, ações simples, 
como a adição de dois números, podem ser realizadas por um aluno com ajuda de palitos, 
tocando-os com os dedos (forma materializada da ação). Outro pode realizar essas ações 
fixando o olhar nos objetos (forma perceptiva). As mesmas ações ainda podem ser realiza-
das raciocinando em voz alta (forma verbal externa) ou mentalmente, quando as operações 
se realizam em silêncio (forma de ação mental). Ao mesmo tempo, uma mesma ação pode 
ser assimilada com diferentes graus de generalização. Vê-se isso naqueles casos em que 
uma criança afirma, por exemplo, que só consegue responder a um problema quando ele 
fala de piscinas, mas não com barcos ou rios. Nessas situações se vê que o aluno até pode 
ter assimilado as ações necessárias para solução de problemas, pois é exitoso quando 
seu conteúdo se refere a piscinas, entretanto, não há generalização e ele não consegue 
utilizá-las em problemas do mesmo tipo, mas com outro conteúdo temático. Assim, durante 
a organização do processo de assimilação, é necessário planejar não apenas um ou outro 
sistema de ações, mas também sua qualidade e suas características. Cada ação humana se 
distingue por todo um sistema de idiossincrasias que se dividem em características primárias 
e secundárias. Essa divisão não se realiza de acordo com o grau de importância delas, mas 
sim com sua origem, sua natureza (TALIZINA, 2009).

As características primárias ou básicas são independentes das ações; nenhuma delas 
é consequência da outra e se relacionam com a forma da ação, seu grau de generalização, 
seu caráter desdobrado ou reduzido, e o grau de assimilação e de independência na sua 
realização. Contudo, o caráter independente dessas características não significa que elas 
não se inter-influenciam, mas apenas se refere a que a formação de uma delas não conduz 
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à formação da outra. Durante a organização do processo de assimilação, é necessário 
preocupar-se com cada uma delas separadamente (TALIZINA, 2009).

As características secundárias nem sempre constituem a consequência de uma ou mais 
primárias. A elas se relacionam aquelas características importantes como a estabilidade e o 
caráter consciente e racional. A principal particularidade destas consiste no fato de que não 
podem ser formadas de maneira imediata: o caminho para elas passa pelas características 
primárias. No entanto, o sujeito pode assimilar a ação a partir de indicadores essencialmente 
diferentes de acordo com cada uma das características, tanto primárias quanto secundá-
rias, o que constitui uma consideração importante durante a determinação dos objetivos do 
ensino (TALIZINA, 2009).

Sendo assim, a alteração mais importante que se pode realizar na ação diz respeito 
à sua forma (TALIZINA, 2009). Ou seja, se a utilização do conceito deve converter-se em 
ação mental, então esta deve passar pelas etapas e formas fundamentais deste processo, 
as quais são apresentadas na Tabela 1 (GALPERIN, 2009c):

Tabela 1. Etapas do processo de assimilação segundo Galperin (GALPERIN; ZAPORÓZHETS; ELKONIN, 1987; GALPERIN, 
1989; GALPERIN, 2009a; GALPERIN, 2009d).

ETAPAS CARACTERÍSTICAS

1 Material

As ações sobre o objeto, os padrões empregados e os modelos são percebidos em uma forma externa, 
concreta. Os padrões apresentados são objetos reais e devem ser comparados com o original por meio 
de ações externas. Se oferece um protótipo externo da ação interna, ideal, que deve ser formada como 
resultado final do ensino sensorial.

2 Perceptual

Os elos externos do processo desaparecem sendo substituídos paulatinamente por seus equivalentes 
internos: as representações mentais dos padrões, os modelos internos, as imagens propriamente per-
ceptivas. Nessa etapa apenas é possível uma avaliação puramente visual das diferentes qualidades de um 
objeto complexo, assim como se realiza a antecipação sensorial daquelas mudanças que aconteceram 
no caso de diferentes manipulações do objeto. A passagem das funções de exploração e reprodução das 
particularidades do objeto percebido realizadas com a mão para as ações efetuadas com o olhar tem uma 
importância essencial para alcançar a terceira etapa na formação dos processos sensoriais.

3 Verbal

É a etapa da “linguagem externa para si” e permite a transferência da ação objetiva a um plano mental. 
Consiste na realização da ação sem apoio em objetos materiais. A ação muda de forma e a atuação sobre 
as coisas converte-se em raciocínio sobre elas. Conforma-se no aluno uma conscientização sobre sua 
própria ação.

4 Mental

Se forma apenas sobre a base da forma verbal da ação quando ela se move ao plano ideal, seja comple-
tamente ou apenas em sua parte orientadora. A parte executora da ação permanece no plano material 
e, mudando junto com a orientadora, ao fim converte-se em um hábito motor. A transferência ao plano 
mental se realiza refletindo seu conteúdo objetivo através de cada um destes planos e se expressa pelas 
variações múltiplas, sucessivas, da sua forma.

Fonte: Os autores.

Entretanto, nem toda ação deve passar por essas etapas, apenas sua parte nova. 
Aqueles componentes que já foram assimilados numa experiência anterior podem ser exe-
cutados no nível das habilidades já adquiridas. Uma vez que a assimilação acontece ape-
nas na ação, pode-se incluir na estrutura do conceito somente aqueles componentes que 
“participam”, quer dizer, que são utilizados na mesma. Entretanto, infelizmente, é comum 
inserir no processo de ensino componentes que orientam aos conceitos escolares (e não 
só componentes secundários e derivados), mas que não têm uma aplicação próxima. Para 
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isso, é necessário realizar uma detalhada avaliação e seleção dos componentes dos con-
ceitos estudados e, para sua assimilação, incluir-se somente aqueles componentes que são 
suficientes e necessários para sua definição, no grau adequado, de acordo com o nível do 
curso escolar. As variedades do fenômeno refletido por um conceito dado e do material ao 
qual deve ser aplicado são oferecidas pela ciência que o estuda, mas devem ser enumeradas 
previamente e hierarquizadas pelo grau de dificuldade (a partir da aplicação dos componentes 
dados ao conceito) e, de acordo com isso, distribuídas numa ordem determinada para sua 
apresentação. Além disso, é necessário demonstrar que em problemas diferentes um mesmo 
elemento pode desempenhar papéis distintos, então é necessário elaborar esta ideia como 
uma tarefa particular e na qualidade de definição do conceito dado (GALPERIN, 2009c).

Adentrando um pouco mais nas particularidades de cada plano da ação, podemos dizer 
que sua forma mais básica pode ser material (com o objeto em si) ou materializada (com 
objetos representativos). A distinção entre elas não se relaciona com o aspecto operacional, 
pois em ambos os casos as operações são realizadas com as mãos. A diferença básica 
consiste na representação do objeto da ação: no caso da forma materializada, como objeto 
da ação se utiliza não a coisa em si, mas seus substitutos, seus modelos. Entretanto, é 
evidente que eles só são capazes de substituir ao objeto se contêm aqueles aspectos seus 
que constituem o objeto de assimilação propriamente dito. Quando se fala sobre o aspecto 
concreto, se tem em conta não todo objeto, mas os aspectos e características que devem 
ser estudadas, que constituem o objeto da assimilação. A escolha de um ou outro modelo 
é determinada pelo objetivo do ensino: o que se identifica como objeto da assimilação. 
Entre o modelo e o objeto que se modela (materializado) tem que existir a correspondência 
recíproca de um significado relacionado com as características que constituem o objeto 
da assimilação. Os objetos da ação são fixados através do meio externo, objetal, tanto os 
resultados das operações isoladas como a conclusão final. A partir de tudo isso, o aluno 
realiza as transformações reais com ajuda da mão (TALIZINA, 2009).

Durante a assimilação de novas ações por parte das crianças dos primeiros graus da 
escola primária, a materialização da ação deve ser mais completa. Frequentemente, a ma-
terialização insuficiente conduz ao decremento do trabalho dos escolares e a dificuldades 
na assimilação. Durante a assimilação na forma materializada, os modelos podem substituir 
não apenas o objeto da ação, mas também aqueles que se incluem no conteúdo do mode-
lo, isto é, no conteúdo da base orientadora. Nesse caso, o modelo serve frequentemente 
como “modelo generalizado” daquele aspecto do objeto que se submete à assimilação, o 
qual deve se identificar nos objetos propostos para análise. Durante a escolha da forma 
básica da ação é importante saber a efetividade comparativa das formas material e ma-
terializada. No que se refere a esta última, se trata da efetividade de diferentes formas de 
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materialização. É importante compreender quais elementos estruturais da ação devem ser 
materializados (TALIZINA, 2009).

Nessas formas básicas de assimilação, o elo predominante é a parte operacional e 
essa necessariamente deve ser representada de forma material (realiza-se com as mãos). 
Porém, tudo isso aponta as características exigidas aos modelos e ao objeto da ação: pelo 
menos um deles tem que ser representado na forma adequada para ser trabalhado ma-
nualmente. A materialização dos elementos estruturais da ação tem que ser realizada de tal 
forma que permita garantir as condições para a execução manual das operações. No caso 
dos pré-escolares e escolares menores, há um papel muito importante da ação manual 
(física) no ensino. Entretanto, a necessidade das operações manuais depende do nível de 
complexidade das tarefas a serem solucionadas pela criança, assim como o nível de seu 
desenvolvimento intelectual (TALIZINA, 2009).

Quando a criança alcança o estágio do pensamento por imagens concretas, pode 
assimilar algumas ações não muito complexas sem a materialização e iniciar o movimento 
a partir da forma perceptiva. Nesse caso, as operações não são realizadas com as mãos, 
mas com os olhos. Essa é uma diferença muito grande: o olho “é o teórico” ele não realiza 
as transformações reais no objeto como faz a mão (TALIZINA, 2009). O desenvolvimento 
sensorial da criança não consiste no simples exercício dos órgãos dos sentidos realizado no 
processo de adaptação dos analisadores às condições presentes da realidade percebida, 
mas acontece por via da assimilação da experiência sensorial. Apenas por meio da familia-
rização com a cultura sensorial criada pela humanidade, e não como resultado do simples 
exercício das funções analisadoras naturais, se formam nas crianças capacidades sensoriais 
especificamente humanas como o ouvido musical ou a visão humana das formas e cores, 
por exemplo. A assimilação da experiência sensorial não acontece em forma de percepção 
passiva, mas de maneira ativa, por meio das ações perceptivas específicas. O papel dessas 
ações consiste na exploração e modelação das propriedades do objeto percebido, o que 
leva à obtenção de uma cópia, à criação de uma imagem desse objeto. Nessa etapa, os 
elos externos do processo são gradativamente substituídos pelas representações mentais 
dos padrões, as imagens propriamente perceptivas (modelos internos). Nesse momento é 
possível uma avaliação puramente visual das diferentes qualidades de um objeto complexo, 
assim como se realiza a antecipação sensorial daquelas mudanças que aconteceram no 
caso de diferentes manipulações sobre ele (GALPERIN; ZAPORÓZHETS; ELKONIN, 1987).

Nessa etapa perceptual, os elos externos do processo (padrões objetais e modelos 
materiais) desaparecem sendo substituídos paulatinamente por seus equivalentes internos: 
as representações mentais dos padrões, os modelos internos, ou seja, por suas imagens 
propriamente perceptivas. O processo sensorial conserva o caráter de uma determinada 
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ação com os objetos e apenas graças a isso pode orientar e regular a atividade prática do 
sujeito. A passagem das funções de exploração e reprodução das particularidades do obje-
to percebido, que primeiramente se realiza com a mão, para ações efetuadas com o olhar 
tem uma importância essencial para alcançar a terceira etapa na formação dos processos 
sensoriais. Apenas a especial organização da transferência das manipulações objetais à 
“linguagem das operações do olhar” permite efetuar a passagem planejada ao cumprimen-
to das ações perceptivas, à exploração visual do objeto e à criação do modelo interno, ou 
seja, à imagem perceptiva. O esclarecimento das leis do desenvolvimento sensorial na 
ontogênese humana permite dirigir e controlar este processo em todas as suas etapas e, 
com isso, elevar o ensino da educação sensorial na educação infantil ao nível que requerem 
as exigências contemporâneas (GALPERIN; ZAPORÓZHETS; ELKONIN, 1987). A forma 
final da ação perceptiva não se parece em nada à sua forma inicial e muito menos ao seu 
protótipo material. Se não se conhece o processo da sua formação e da sua transformação 
durante o percurso, não é possível diferenciar sua forma final da ação ideal, seu conteúdo 
real, nem muito menos sua origem (GALPERIN, 1982).

A etapa seguinte na transformação da ação em uma habilidade mental é a forma verbal 
externa como reflexo da ação material ou materializada. Nela, o conteúdo objetal permanece 
igual enquanto que a forma muda qualitativamente. Durante o processo de assimilação dessa 
nova forma da ação, a criança em idade escolar deve se orientar tanto em seu conteúdo 
objetal como na expressão verbal desse conteúdo. Diante da alteração da unidade desses 
dois aspectos, a ação se faz defeituosa. A orientação apenas em forma verbal conduz a que 
as habilidades e os conhecimentos se assemelham em seu aspecto formal. Se o escolar 
se orienta apenas no conteúdo objetal, sem que isso se reflita na linguagem, então ele se 
mostra capaz de solucionar somente tarefas práticas nas quais é suficiente a orientação 
simplesmente no plano da percepção. Nesse caso, não se forma habilidade para raciocinar, 
para argumentar sobre a solução que se obteve na prática.

Normalmente, o aspecto formal das ações verbais que se formam acontece quando 
estas são introduzidas omitindo a forma material/materializada. O formalismo é possível na-
queles casos quando a forma verbal não se prepara nas condições da material/materializada, 
mas a transforma de imediato. Se a forma material/materializada da ação é assimilada sem 
sua relação com a forma verbal e não é substituída por essa última no momento adequado, 
então surge a automatização da primeira, o que conduz a que a ação se limite a um conjunto 
de tarefas práticas (TALIZINA, 2009).

Galperin (2009e) explica que a ação que é realizada no plano material externo tende a 
reduzir-se cada vez mais ao movimento, adquirindo um caráter abreviado. Algumas ações que 
anteriormente eram realizadas em diferentes partes, agora são “consideradas”, mas, quanto 
mais habitual se façam esses movimentos, menos será considerada a parte abreviada da 
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ação e, por isso, elas se transformam no “significado do movimento”. Assim, já neste nível 
material ou desenvolvido, grande parte da ação converte-se em “mental”, no sentido de que 
já não é realizada e o sujeito apenas se “faz consciente” da parte que se mantém. Entretanto, 
quando as ações são realizadas com objetos concretos (ou com suas representações), a 
parte que se mantém da ação permanece relacionada com eles e esta é uma considerável 
limitação da ação material/materializada, inclusive daquilo que já tenha sido reduzido. A ação 
liberta-se dessa dependência direta dos objetos e suas representações somente na etapa 
do plano da linguagem passando a ser um relato sobre ela mesma, sem nenhum tipo de 
execução material e sem que nela participem diretamente os objetos. A princípio a ação 
verbal estrutura-se como um reflexo verbalizado exato da ação realizada com o objeto ao 
qual o sujeito se refere durante todo o tempo e esforça-se para “representá-la”. Mas depois 
a “representação” dos objetos é cada vez mais débil e o significado das palavras com as 
quais se expressa a ação é compreendido cada vez mais “diretamente”.

Na etapa verbal são produzidas três mudanças essenciais (GALPERIN, 2009e):

1. A ação verbal se estrutura não apenas como um reflexo real da ação realizada com 
o objeto, mas também como uma comunicação da mesma, subordinada às exigên-
cias da compreensão e do sentido específico que deve ter para as outras pessoas 
e, como consequência, como um fenômeno da consciência social. Embora na eta-
pa anterior a ação também se refletia na consciência, e objetivamente também era 
social, se apoiava na presença das coisas e apenas conjuntamente com elas entra-
va na consciência, porque revelava à criança seu aspecto técnico, natural e objetal. 
Agora o conteúdo da ação com os objetos apenas é considerado, mas esta ação 
executa-se no plano da linguagem, cujo conteúdo deve ter, para todas as pessoas, 
um significado único e, portanto, objetivo (GALPERIN, 2009e).

2. O conceito constitui-se na base da ação, e isso elimina a limitante principal da ação 
com as coisas. A ação que se reflete na linguagem adquire uma nova natureza e, 
em virtude disso, novas possibilidades. Nesse momento, sua forma verbal se apre-
senta como uma realidade material nova e estável (GALPERIN, 2009e).

3. Depois de que a sua forma verbal é bem assimilada, ela novamente se submete a 
uma redução consecutiva e se transforma em uma “ação por fórmula” e, por último, 
se foi ensinada corretamente, seu conteúdo com o objeto faz-se consciente, mas 
já não é executado. Inclusive, aí já não há um movimento especial de uma parte 
material a outra como ocorria no nível da ação material. Isto é substituído pela 
passagem da atenção de uma parte da fórmula à outra e, além disso, o conteúdo 
concreto da ação é uma transformação real e consecutiva dos dados iniciais (GAL-
PERIN, 2009e).
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Para a preparação da forma verbal, é necessário acostumar as crianças a pronunciarem 
todas as operações que realizam no plano material/materializado. Constantemente é neces-
sário recordá-las a nomear tudo o que fazem. Gradualmente a materialização desaparece 
e a ação se transforma em ação verbal interna. Quando os alunos já sabem ler e escrever, 
se pode utilizar a linguagem escrita como forma verbal externa da ação. Neste caso, eles 
anotam todo o processo de execução da ação. A passagem da ação ao plano verbal sig-
nifica não a habilidade de comentar sobre como se deve agir, mas para realizar a ação em 
forma verbal. A formação da forma completa e válida da ação verbal pressupõe um grau 
determinado de generalização de sua forma material. Apenas depois disso se faz possível 
a transformação da ação à forma verbal: as características identificadas se reforçam detrás 
das palavras, se convertem em seus significados. Se torna possível a separação dessas 
características dos objetos, sua utilização em tipos de abstrações, num tipo de objeto verbal 
completo (TALIZINA, 2009).

A última etapa do processo é a forma mental da ação. Ela começa desde o momento 
em que a ação, na forma verbal abreviada, começa a executar-se “para si”. Mas aí suas 
condições mudam no essencial. A tarefa de comunicação é substituída pela da reflexão 
e a “fala para si” converte-se em um meio, não de transmissão do pensamento a outro, 
mas na transformação do mesmo em um objeto para uma melhor análise (GALPERIN, 
2009e). Se antes o aluno realizava a ação como prática transformando os objetos externos, 
agora ele a realiza em sua mente operando com suas imagens representativas. Além disso, 
eles podem ser representados na forma concreta ou como conceitos. A passagem para a 
forma mental se dá através da utilização inicialmente da linguagem externa para si: o aluno 
pronuncia todas as operações, mas já sem o som externo. Gradualmente a pronúncia se faz 
desnecessária e a ação se realiza com ajuda da linguagem interna (TALIZINA, 2009) a qual, 
segundo Galperin (2009f) constitui um processo verbal oculto que não se pode revelar nem 
pela introspecção nem pelo registro dos órgãos motores da fala. Na psicologia soviética, os 
conhecimentos acerca da linguagem interna se devem principalmente a L.S. Vigotsky para 
quem ela consiste em (GALPERIN, 2009f):

[...] uma formação particular por sua natureza psicológica, uma modalidade 
específica de linguagem dotada de particularidades absolutamente específicas 
e situada em uma relação complexa com as outras modalidades de linguagem. 
(VIGOTSKI, 2001, p. 425).

De acordo com Luria (1995), no que diz respeito à sua composição morfológica, a 
linguagem interior se diferencia da externa por ter um caráter abreviado e amorfo. Por sua 
característica funcional ela é predicativa. Inclui em sua composição apenas palavras iso-
ladas e seus enlaces potenciais, o que significa que encerra em si todas as valências da 
palavra simultaneamente. A ocorrência na linguagem interior dessa conservação dos enlaces 
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potenciais serve de base para a produção verbal oral externa desdobrada. Ou seja, a lingua-
gem interior abreviada e amorfa conserva a possibilidade de desdobrar-se e de converter-se 
em linguagem exterior sintagmaticamente organizada.

Para Galperin (2009f), o estudo das ações mentais durante seu processo de forma-
ção abre novas possibilidades metodológicas para a investigação do pensamento verbal 
oculto. Em geral, estas possibilidades limitam-se a dois procedimentos que consistem na 
mudança sistemática das condições nas quais se propõe que se realize a ação. Em ambos 
casos o sistema está determinado pela sucessão das propriedades fundamentais da ação, 
de seus parâmetros e, dentro de cada um destes, de seus índices.

Sobre a base do conhecimento dessa sucessão se constrói a ação mental, a qual pos-
sui determinadas propriedades que se manifestam em condições bem definidas. Galperin 
(2009f), então, desenvolve uma noção de linguagem interna diferente da de Vigotsky. Para 
ele, de acordo com a concepção vigotskiana, ela pressupõe uma linguagem-comunicação, 
por um lado, e, por outro, tudo o que “se subentende” e sobre o que se pensa sem a ajuda 
da linguagem, isto é, ideias e pensamentos liberados dela. Em comparação com o “pensa-
mento puro” ainda é linguagem, mas, em relação à comunicação verbal, é uma linguagem 
especial, uma forma de pensamento. A linguagem interna surge a partir da externa e graças 
ao pensamento que se esconde atrás de suas partículas desconexas ambas realizam um 
papel consciente, e a referida linguagem serve genética e funcionalmente como meio para 
passar da linguagem externa à ideia pura e dela à linguagem externa. Sem a linguagem 
externa e o pensamento, e sem a vinculação direta com eles, a linguagem interna proposta 
por Vigotsky não pode existir nem ser compreendida.

Contudo, de acordo com Galperin (2009f), não existem “ideias puras”, ou seja, pensa-
mentos liberados da linguagem. Até mesmo as representações visuais não podem ser um 
apoio seguro da atividade mental se não são previamente processadas sobre a base da 
linguagem. A linguagem participa em todas as etapas de formação da ação mental, mas de 
modos diferentes. Na ação material/materializada, serve apenas como sistema de indicações 
dessa realidade concreta. Nas etapas seguintes, converte-se na única base da ação que, 
daí em diante se realiza somente na consciência. A ação no plano da “linguagem em voz 
alta sem objetos” forma-se sob o controle de outra pessoa e, sobretudo, como informação 
acerca desta ação. Para aquele que aprende a realizá-la, isto significa a formação da cons-
ciência objetivo-social da ação dada moldada a partir da linguagem, isto é, a formação do 
pensamento objetivo-social acerca da ação. Dessa forma, na primeira etapa propriamente 
verbal, o pensamento e a informação constituem aspectos indivisíveis de um processo único, 
ou seja, da ação teórica conjunta. Depois, esta “ação na linguagem sem objetos” começa 
a realizar-se para si, silenciosamente, e como resultado disso obtém-se a “linguagem para 
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si”. Inicialmente ela funciona como se fosse dirigida a um interlocutor imaginário, mas, à 
medida que a ação se assimila, o controle imaginário de outra pessoa se afasta cada vez 
mais a um plano posterior e a transformação mental do material inicial, isto é, o pensamento 
propriamente dito, se faz cada vez mais predominante.

Da mesma forma que todas as outras etapas, a ação na “linguagem para si” é assimi-
lada desde diferentes aspectos: com material variado, com expressões verbais diversas e 
com integridade diferencial das operações que compõem a ação. Gradualmente passa-se a 
formas cada vez mais abreviadas desta e, por último, à sua forma mais abreviada, ou seja, 
à ação mediante a fórmula na qual ficam apenas os dados iniciais e os resultados. Nestas 
condições desenvolve-se o estereótipo natural da ação e, com isso, sua automatização que, 
por sua vez, dá lugar à passagem da ação à periferia da consciência e, posteriormente, mais 
além de seus limites (GALPERIN, 2009f).

A segunda linha básica das mudanças da ação durante o processo de assimilação é a 
generalização (TALIZINA, 2009). Ela consiste em destacar aquilo que é essencial para a ação 
em vários sentidos. Um deles consiste em que o objeto específico da ação seja dividido em 
suas propriedades mais simples, nos “aspectos” das coisas. Outras generalizações implicam 
que, dentro do novo campo, com o aumento de conhecimentos, se destaquem diferentes 
leis ou regularidades. Assim, a generalização implica numa diferenciação mais exata tanto 
do objeto da ação como de suas operações, mas, além disso, em destacar seu conteúdo 
constante, estereotipado. Em segundo lugar, destacar este conteúdo estereotipado tem uma 
importância extraordinária para o futuro da ação, pois conduz a que a ação comece a ser 
cada vez mais abreviada. Na verdade, o conteúdo estereotipado da ação mostra que, frente 
a certos dados iniciais, ela sempre conduz a um resultado específico e, consequentemente, 
não é necessária sua reprodução total para conhecer o resultado final. A execução interme-
diária deixa de ser necessária, não se reforça, e estes vínculos intermediários começam a 
desaparecer e por isso a ação se reduz (GALPERIN, 2009e).

Para que a generalização se converta na realidade do aluno, ele deve assimilar a ação 
com grau de generalização que seja possível desde o ponto de vista objetivo, mas nem 
sempre isso acontece e o aluno não considera aqueles limites da utilização da ação que 
ocorrem de maneira objetiva. O grau de generalização é uma certa relação entre os limites 
subjetivamente possíveis da utilização da ação e aqueles que são objetivamente plausí-
veis. O caso ideal é quando eles são conhecidos. A generalização se dá de acordo com as 
características incluídas na base orientadora da ação. As demais características, mesmo 
aquelas que todos os objetos têm, não são percebidas como essenciais para a ação. As ca-
racterísticas de acordo com as quais se propõe a generalização das ações, têm que ser 
utilizadas durante a solução de problemas que requerem sua aplicação. Ou seja, na base 
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da generalização se deve encontrar as características que todos os objetos de uma classe 
dada possuem. Desta forma, se percebe que o processo de generalização não se encontra 
em dependência direta das características gerais dos objetos com os quais o sujeito opera 
(TALIZINA, 2009).

As diferentes formas através das quais a ação passa, desde suas primeiras realizações 
externas até a forma mental final, reduzida, não são eliminadas, mas se mantêm e formam 
os degraus de uma escada que unem sua base ao seu topo. Uma ação material fundamen-
tada se une com o ato do pensamento acerca dela, ou seja, o material pensado se liga ao 
pensamento do material. As formas e propriedades de uma ação que foram sucessivamente 
“refinadas na prática” em diferentes estágios enquanto os alunos trabalhavam nos primeiros 
objetos se desenvolvem simultaneamente quando trabalham nos objetos subsequentes. 
Isso permite o movimento no sentido inverso, isto é, de um plano abstrato e interno a uma 
ação externa e material, o que se realiza através de uma série de elementos intermediários 
da ação assimilada integrando o verdadeiro conteúdo e o aspecto objetivo de seu caráter 
consciente. Durante sua formação a ação sofre uma série de reduções e por trás de cada 
uma delas se encontra seu conteúdo abreviado. Apenas em conjunto com ele, a parte da 
ação que se conserva adquire um significado. Assim, constitui-se um sistema de diferentes 
formas de ação e de distintas abreviações de cada uma delas integrando a base da ação 
intelectual (GALPERIN, 2009E; GALPERIN, 1989).

A generalização das ações cognitivas e dos conhecimentos que se incluem neles se 
dá não de acordo a qualquer característica geral dos objetos, mas apenas àquelas que se 
encontraram na estrutura da base orientadora da ação e se dirigiram à análise desses ob-
jetos. Ocorre casos em que a generalização ocorre a partir das características gerais, mas 
não essenciais devido a que, normalmente, no melhor dos casos, se proporciona ao aluno 
aquelas que se encontram na superfície. Devido a isso, a generalização se baseia não nas 
características da definição que são essenciais e constantes para objetos de uma classe 
dada, mas naquelas que são casuais, não essenciais. Ao contrário, enquanto o sistema 
de características necessárias e suficientes é introduzido na estrutura da base orientadora 
da ação e se garante a direção sistemática deles durante a realização de todas as tarefas 
propostas, a generalização acontece de acordo com esse sistema dado. Outras caracterís-
ticas gerais dos objetos que não foram encontradas na estrutura da base orientadora não 
influíram de maneira alguma sobre o conteúdo da generalização (TALIZINA, 1992; 2009).

Talizina (2009) coloca que a opinião de que o papel condutor da cor e da forma na 
generalização das crianças é correta apenas nas condições espontâneas. Ao contrário, na-
quelas em que a formação ocorre de maneira dirigida, ela se dá de acordo com o sistema 
determinado de características que, inclusive, não necessariamente precisam ser concretas. 
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Além disso, a presença das características gerais concretas não influi essencialmente sobre 
o transcurso e o conteúdo da generalização. É necessário utilizá-la para aquelas tarefas que 
refletem os casos básicos, típicos em uma determinada área. Além disso, a sequência de 
sua apresentação deve se basear no princípio dos contrastes: inicialmente, se propõe tare-
fas que contêm situações que se diferenciam muito uma da outra, depois são apresentadas 
situações mais semelhantes. As propriedades que caracterizam as ações e, consequente-
mente, garantem a generalização são resumidas na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2. Propriedades que caracterizam as ações (Talizina, 2009).

PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS

Redução e assimilação da ação
De início a criança age de maneira ampliada realizando conscientemente cada uma das operações 
enquanto que nas últimas etapas de assimilação frequentemente realiza apenas as operações ini-
cial e final.

Nível de independência da ação
Inicialmente o aluno necessita da ajuda do professor que divide com ele a realização da ação reto-
mando algumas operações. Gradualmente essa ajuda se faz mais débil e o aluno adquire um grau 
cada vez maior de independência.

As características secundárias da ação
São a consequência da formação das características primárias. A estabilidade da ação depende não 
apenas (e não tanto) da quantidade de suas repetições, mas principalmente de ter passado por 
todas as formas da via para a ação mental (materializada, perceptual, verbal externa).

O caráter consciente da realização da ação

Consiste na habilidade para argumentar sobre as condições da execução da ação e depende da 
qualidade da sua assimilação na forma verbal externa que dá ao sujeito a possibilidade de ver suas 
ações desde o ponto de vista do observador externo, isso é, não simplesmente saber, mas se dar 
conta daquilo que se sabe e ter o conhecimento sobre o conhecimento (ou seja, consciência, au-
toconsciência).

O caráter racional da ação

Mostra que tão adequada é a ação em relação com as condições nas quais se realiza. Isso significa 
que o caráter racional da ação se determina pelo conteúdo de sua base orientadora. Pode-se alcan-
çar o grau necessário do caráter racional através da identificação correta das condições nas quais 
se deve orientar o aluno e através da direção do processo de assimilação. Isso garante a passagem 
do sistema identificado das características essenciais ao conteúdo da base orientadora. Entretanto, 
esta nem sempre é garantida porque nem sempre é considerada na prática do ensino e, por isso, 
frequentemente os alunos manifestam um caráter pouco racional das ações que eles realizam.

Fonte: Os autores.

Talizina (2009) chama atenção para o fato de que, por vezes, a propriedade da redução 
e assimilação da ação faz com que professores e especialistas em didática pensem que é 
perda de tempo a execução ampla da ação já que, finalmente, todos os alunos passam ao 
meio reduzido. Questionam se não seria melhor formar nos escolares o meio reduzido da 
execução da ação desde o início. No entanto, a autora sinaliza que, esse tipo de postura 
leva, por exemplo, e de maneira muito lógica, ao hábito de memorização das tabelas de 
multiplicação, adição etc. Mas, para a autora, há nada de bom nisso, pois a criança perde 
muitas forças e muito tempo para memorizar as tabelas e, frequentemente, não compreende 
a lógica de sua construção. Isso conduz a situações em que, por exemplo, ao esquecer que 
resultado se obtém com a multiplicação de 7 por 8 o aluno não consegue obtê-lo de maneira 
independente mesmo sabendo os resultados de 7 x 7 e de 7 x 9.
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Inicialmente qualquer ação nova deve ser realizada em seu conjunto completo e com 
caráter consciente de todas as operações. Apenas assim a criança compreenderá o conteú-
do da ação, sua lógica. Passando ao meio das fórmulas da ação sem a realização de uma 
série de operações, o aluno as considera e, em caso de necessidade, as pode recuperar. 
Normalmente, o processo de redução ocorre gradualmente e se relaciona inseparavelmente 
com a automatização da ação, pois uma série de operações deixa gradualmente o campo da 
consciência e apenas fica o controle sobre a execução automatizada. No caso do exemplo 
das tabelas de multiplicação, seria muito mais útil para os escolares elaborá-las que memo-
rizá-las, isso porque o trabalho ativo garante não apenas a memorização, mas também a 
compreensão da lógica dessas tabelas. Desta forma, se observa que a automatização pre-
coce das ações também precisa ser evitada: inicialmente a ação tem que alcançar a forma 
estabelecida através dos objetivos do ensino, se generalizar dentro dos limites necessários 
e, apenas depois disso, se transformar em hábito. Se essa exigência não é cumprida, então 
a ação começa a se automatizar nas formas mais precoces e isso se tornará um obstáculo 
sério para sua passagem à forma mental. Cada uma das características consideradas alcança 
os indicadores mais altos não de forma imediata, mas passando por uma série de etapas 
específicas. Assim, a ação adquire a forma mental depois de passar pela materializada (ou 
material), pela perceptual, e pela verbal externa. A combinação determinada dos indicadores, 
de acordo com cada uma das características primárias, proporciona o estado específico da 
atividade geral (TALIZINA, 1992; 2009).

A direção do processo de aprendizagem

Segundo Galperin (2009c), a psicologia soviética dá muita atenção ao processo de 
assimilação de representações e conceitos durante a aprendizagem escolar e os resultados 
das investigações em diferentes níveis de ensino foram muito similares:

1. O conteúdo do conceito não é assimilado de maneira súbita, mas progressivamen-
te, por partes, e em alguns alunos com uma velocidade diferente, necessitando 
mais tempo;

2. Durante algum tempo, os indicadores dos conceitos científicos se combinam com 
os não científicos e os primeiros são alterados pelos últimos;

3. A generalização do conceito também se dá progressivamente e, em alunos com 
dificuldades, costuma ser insuficiente.

Como já foi dito, a garantia da formação daquilo que se deseja com a qualidade alme-
jada depende da seleção da ação necessária e da organização da sua execução. Selecionar 
a ação necessária significa eleger o conteúdo concreto do processo que deve apoiar a 
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conquista do resultado desejado. Comumente, a psicologia e a pedagogia geralmente se 
conformam com caracterizar a ação de acordo com o resultado, sem desentranhar seu 
conteúdo. As condições concretas da ação que garantem a realização adequada da tarefa 
incluem os seguintes componentes (GALPERIN, 2009a):

1. A estrutura e a característica do objetivo final;
2. A estrutura e a característica de suas partes na ordem de execução;
3. A estrutura e a característica da ação orientada à realização da tarefa;
4. A composição e a característica de suas diversas operações na ordem de execu-

ção;
5. As características e a preparação do material a ser utilizado;
6. A seleção e a preparação dos instrumentos de ação e de controle para o trabalho;
7. O plano geral em que primeiro se assinalam os modelos do produto da ação e, em 

ordem cronológica, o resto das operações.

É importante atentar para o fato de que um grande erro consiste em acreditar que, nas 
disciplinas teóricas, alguns dos itens deste esquema não existem. Na verdade, as condições 
concretas da ação aparecem como o elo objetivo que une a teoria e a prática, ou seja, a 
fundamentação científica para passar dos conhecimentos teóricos à sua aplicação para a 
solução das tarefas práticas. As condições com as quais o sujeito se orienta no cumprimento 
de uma ação constituem a sua base orientadora. Se, desde o primeiro momento, ele executa 
a ação corretamente deverá fazê-lo cada vez que lhe seja apresentada a ação que antes 
não sabia realizar. Este é um critério empírico da base da orientação e uma das condições 
mais importantes para a formação correta da nova ação (GALPERIN, 2009a).

A segunda condição para dirigir o processo de aprendizagem consiste numa organi-
zação que garanta: 1. A observação constante das condições concretas da ação, 2. A con-
versão das condições concretas da ação e da base orientadora no mecanismo interno da 
ação (interiorização) 3. Que essa habilidade seja fundamentada (orientada às condições 
essenciais da ação), generalizada (aplicável a uma quantidade dada de situações, de tipos 
de material), consciente (precisa e variável expressa na linguagem), automática, controlada 
(regulável à medida em que se executa) (GALPERIN, 2009a).

Com respeito ao processo de interiorização, sabe-se que foi descrito por Vygotski (2007) 
para explicar a apropriação das formas culturais de regulação do próprio comportamento. 
Para tanto, as ações deveriam passar por três planos: interpsicológico - a criança é regu-
lada pela linguagem do adulto, extrapsicológico - a criança se apoia em recursos culturais 
externos, assim como da linguagem egocêntrica para regular-se, e finalmente, intrapsicoló-
gico - a criança regula a sua atividade com base na linguagem interna. Entretanto, nem toda 
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ação pode ser completamente interiorizada, principalmente se consideramos seu aspecto 
operacional. Nesse sentido, uma grande contribuição para a ampliação desse conceito foi 
realizada por Galperin e Talizina que trouxeram mais profundidade e clareza a essa ideia, 
pensando em sua aplicabilidade no processo de ensino-aprendizagem. Centrando-se na 
atividade intelectual, Galperin (1986) explica que a orientação é a única parte da atividade 
que pode ser completamente interiorizada, passando-se pelas etapas da formação das ações 
intelectuais. O sistema de condições que garante tudo isso constitui a “escala de formação 
por etapas” das ações que consta de cinco etapas fundamentais (GALPERIN, 2009a):

Na primeira etapa ocorre a familiarização com as condições concretas da ação e sua 
representação na forma de um texto breve em um cartão. Na segunda etapa, se forma a 
ação que se realiza com objetos concretos ou suas representações e designações escri-
tas, com ajuda do cartão. A ação é realizada através de operações e em cada uma delas a 
orientação e o controle são efetuados de acordo com o conteúdo, não apenas o resultado. 
Simultaneamente, a ação é elaborada em conformidade com a plenitude das operações, 
da generalização e da assimilação. É realizada inicialmente com todas as operações que 
a compõem, da forma mais desdobrada possível, para que fique clara a relação objetiva (a 
lógica) do conteúdo da ação. Quando este é assimilado adequadamente, começa-se a abre-
viar as operações. Os diferentes tipos de tarefas e as diferenças entre os tipos de material, 
e não apenas sua variabilidade, têm uma importância essencial na generalização. Lista-se 
três tipos de material (GALPERIN, 2009a):

1. O lógico, de caráter geral, que tem uma composição completa, excessiva, mas in-
completa em termos de condições. Também pode apresentar uma combinação do 
excesso de umas condições e insuficiência de outras;

2. O psicológico caracterizado pela divergência e coincidência de traços evidentes e 
características conceituais em diferentes combinações;

3. O objetivo-especial, no qual o conceito estudado é expresso mediante diversos 
fenômenos e meios de um determinado material.

As tarefas devem mudar numa ordem previamente determinada, mas não pelo grau 
de dificuldade e sim pelo princípio do contraste, pois a dificuldade perde sua importância 
decisiva se as condições concretas da ação forem realizadas corretamente. A assimilação 
da ação expressa a formação de enlaces condicionados. É necessária uma estabilidade 
deles para passar para a seguinte forma de ação, mais elevada, mas seu reforçamento 
externo, que se reflete na automatização, conduz ao reforçamento da ação em sua forma 
dada e se converte em um obstáculo para seu posterior aperfeiçoamento. Por isso todas 
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as formas intermediárias de ação conduzem a uma execução correta e sem obstáculos 
(GALPERIN, 2009a).

Uma transferência da ação objetiva a um plano mental só é possível através de uma 
terceira etapa que consiste na formação da ação na linguagem sem apoio em objetos mate-
riais, nem no plano materializado ou no perceptual. Nesse nível, a ação muda radicalmente 
sua forma: converte-se de transformação das coisas em raciocínio sobre elas. Este se 
constitui sob o controle do professor e de acordo com suas exigências, e o aluno também 
começa a enfocar sua ação a partir das mesmas exigências. Conforma-se nele uma atitude 
objetiva frente a sua própria ação oral: sua conscientização. Nesta etapa, a execução da 
ação também é realizada por operações orientadas e controladas pelo aluno de acordo com 
todo o conteúdo e não apenas com os resultados (GALPERIN, 2009a).

A quarta etapa é marcada pela “linguagem externa para si” na qual, inicialmente, a 
ação copia de maneira minuciosa a forma precedente, mas agora “com som”. Neste caso 
também se realizam operações, mas de início apenas é controlada segundo os resultados 
de cada operação. Entretanto, o exercício descrito na segunda e terceira etapas tende a ser 
suficiente mesmo para os alunos com alguma dificuldade. Quando se alcança um grau de 
assimilação, o controle por operações é retirado e apenas fica o controle pelo resultado geral.

Nesse ponto aparece a quinta etapa. Nela a ação se abrevia e se automatiza, trans-
formando-se em fala interna. Entretanto, se a ação não é exercitada oralmente antes, isso 
acaba sendo feito, de maneira completa ou sua parte de orientação, primeiro em forma de 
uma exterocepção detalhada (fala em voz alta), a qual é substituída depois pela proprio-
cepção (movimentos labiais). Em seguida esta última se automatiza, o que conduz à ação 
à sua forma definitiva, interiorizada (GALPERIN, 2009a).

Sobre a base das ações formam-se as imagens e os conceitos. Inicialmente, a ação 
é executada de maneira mais ou menos material. Em seguida, apoia-se na linguagem oral, 
sem apoio em objetos externos, anotações etc. Os traços dos objetos vão se percebendo de 
forma sucessivamente destacada. O resumo é feito em forma de conclusão e se apresenta 
separadamente da percepção.

“Más tarde, cuando la discriminación es “ideal”, generalizada, abreviada y automatiza-
da, su estereotipo dinámico comienza a trabajar “de acuerdo con una fórmula” y revela su 
producto simultánea y conjuntamente con la percepción del objeto, y el alumno “ve direc-
tamente” un objeto (“perpendicular”, “sujeto”, etc.). Por consiguiente, la acción desplegada 
en la discriminación del objeto constituye un proceso de formación de representaciones o 
conceptos, y la acción, generalizada, abreviada, automatizada, “ideal”, es su mecanismo 
psicológico” (GALERIN, 2009a, p. 117 e 118).
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GALPERIN (2009a) chama atenção para o fato de que a formação espontânea das 
ações transcorre da mesma maneira, mas de forma inconsciente, sem a mesma minúcia, 
muito mais lentamente, com demasiadas formações intermediárias e, frequentemente, com 
lacunas. O termo assimilação caracteriza o processo apenas por seu resultado final, mas é 
a formação por etapas que revela o conteúdo desse processo. A execução com operações 
materiais e com linguagem oral, inclusive com “linguagem externa para si”, permite dirigir a 
realização da ação nestes níveis fundamentais de formação e, por tanto, sua transformação 
em habilidade. A execução da ação de forma desdobrada, com sua generalização simultâ-
nea e sistemática, garante a possibilidade de destacar as relações essenciais da tarefa, a 
orientação a elas e, por tanto, o caráter raciocinado da ação. O exercício da ação raciocinada 
através da “linguagem oral sem objetos” assegura o caráter consciente da ação. A regulação 
da medida de assimilação permite prevenir a automatização das formas intermediárias e 
alcançar aquela desejada para sua forma final (GALPERIN, 2009a).

O esquema anteriormente apresentado pode ser usado para diagnosticar as ações 
formadas insuficientemente e corrigi-las, mas tem duas deficiências: não contempla os as-
pectos da motivação ou as tarefas do desenvolvimento do pensamento criativo. Entretanto, 
as possibilidades de dirigir o processo de formação das ações “ideais”, das representações 
e dos conceitos são significativas, pois graças a elas o professor não só pode orientar o 
processo de estudo, mas também o aluno pode desenvolver seu próprio método. A aplicação 
de uma determinada ação organizada detalhadamente elimina as principais dificuldades de 
muitas tarefas o que permite reduzir ou eliminar a divisão do material de estudo em ciclos, 
assimilá-lo em níveis mais precoces e tem maior utilidade para a generalização. O esquema 
de formação por etapas permite formar nos alunos ações mentais com a qualidade neces-
sária e elimina a heterogeneidade dos estudantes de acordo com seu aproveitamento. Isto 
não nega as diferenças individuais, mas ultrapassa o marco do aproveitamento escolar 
(GALPERIN, 2009).

Dados empíricos

Na Rússia, país de origem dessa proposição teórica de Galperin e Talizina, Obujova 
(2013), em um estudo que realizou conjuntamente com Fumbarova, demonstrou as condições 
necessárias para orientar crianças de 4 a 5 anos na percepção das características concretas 
dos objetos, assim como para formar a habilidade de seguir regras com base na experiência 
empírica prévia, criando uma situação experimental na qual as crianças deveriam resolver os 
problemas lógicos de Piaget. Às crianças foram entregues fichas de orientação que explici-
tavam as regras de transformação do objeto mediante acréscimo, retirada ou transferência 
de um recipiente para outro. No entanto, apenas oferecer a regra não era o bastante. Foi 
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necessário que o experimento contemplasse uma etapa prévia para ensinar as crianças a 
utilizarem as regras propostas de forma esquemática com símbolos que representavam as 
ações específicas e seus resultados. Essa preparação foi completamente realizada através 
de situações lúdicas, nas quais as crianças necessitavam realizar as ações de acréscimo, 
retirada e transferência em contextos diferentes. Quando passaram à aplicação do expe-
rimento, todas as crianças, mesmo quando inicialmente induzidas pela percepção visual 
imediata, foram capazes de utilizar as regras esquematizadas para resolver corretamente 
o problema lógico.

A própria Talizina (2009) no livro, “La teoría de la actividad aplicada a la enseñanza”, 
compila resultados de estudos realizados por seus/suas colaboradores(as) que apontam a 
eficácia do chamado “ensino experimental”, estruturado sobre o princípio da assimilação por 
etapas. Um estudo realizado por Mikulinskaya demonstrou que os alunos de ensino médio 
e da faculdade, que se beneficiaram desse ensino, precisavam de menos horas de estudo, 
assim como de um menor volume de material para estudar, para alcançar uma assimilação 
mais efetiva dos conceitos trabalhados no que se refere à sintaxe e pontuação. A quantidade 
de erros por textos desses alunos era significativamente menor que aqueles cometidos pelos 
alunos que passaram pelo ensino tradicional. Em outro estudo que tratava da assimilação 
do sistema de numeração, Salmina e Kolmogorova demonstraram que a escolha de quais 
partes da ação devem ser materializadas é fundamental para oferecer uma orientação mais 
completa e eficaz. No experimento, foram oferecidas às crianças duas formas de operar com 
o sistema numérico, um material (com a manipulação de cubinhos) e outra materializada 
(com apresentação das quantidades em símbolos de cruzes no papel). No primeiro grupo, 
submetido à forma material, as crianças utilizavam as mãos para manipular os objetos e 
resolver as operações, enquanto no segundo grupo, submetido à forma materializada, as 
crianças deveriam desenhar setas no papel para representar as mesmas operações. O que 
as pesquisadoras observaram é que a operação com símbolos e setas não era o bastante 
para garantir a assimilação do sistema numérico, sendo necessário para tanto oferecer uma 
materialização esquemática desse sistema em centenas, dezenas e unidades. As crianças 
que resolviam as mesmas tarefas sem esse apoio cometiam mais erros do que aquelas que 
o utilizavam. Outro estudo, realizado por Galperin e Kabilnitskaya, abordou a relação entre 
a ação de controle sobre a tarefa e a habilidade de concentrar a atenção. Os pesquisado-
res realizaram um experimento com crianças consideradas “desatentas” para ensiná-las a 
verificar os erros cometidos na produção de texto. Aos alunos foram entregues cartões de 
orientação que indicavam os seguintes passos: 1. Leia a oração em voz alta; 2. As pala-
vras combinam umas com as outras?; 3. Há omissão de palavras?; 4. Leia por sílabas, em 
voz alta, e indique a entonação de cada sílaba; 5. As letras combinam com as palavras? 
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6. Há omissão de letras? As etapas podem ser selecionadas ou realizadas em uma ordem 
distinta conforme os tipos de erros mais frequentes de cada criança. Esse cartão é utilizado 
inicialmente junto com o professor, que estimula aos alunos a, gradualmente, realizar a ação 
verbalizando as etapas sem o apoio do cartão, o que garante que os alunos passem a exer-
cer o controle sobre o resultado da própria tarefa de forma mental, reduzida e automatizada.

No Brasil, a teoria de Galperin tem uma chegada recente e vem sendo utilizada em 
diferentes trabalhos de mestrado e doutorado no campo da educação. Em um levantamen-
to realizado, Gonçalves e Núñez (2017) encontraram 15 trabalhos relacionados à área da 
matemática, que, em sua maioria, se tratavam de pesquisas realizadas com crianças do 
ensino fundamental, destacando a ausência de estudos com o público da educação infantil. 
Entre os benefícios da metodologia da formação das ações mentais por etapas, os estudos 
salientam o desenvolvimento da consciência reflexiva dos alunos sobre o seu próprio pro-
cesso de aprendizagem e a autonomia destes, inclusive daqueles que apresentam alguma 
deficiência (visual, auditiva e trissomia 8). Além disso, apontam uma eficácia na assimilação 
de conceitos e sua aplicação na resolução de problemas.

Bezerra e Darsie (2014) também comprovaram a eficácia do método de Galperin e 
Talizina a partir de um estudo de doutorado que aplicou atividade de situações problemas, 
para o ensino de cálculo entre os estudantes da Licenciatura em Matemática do Instituto 
Federal de Roraima (IFRR). Neste caso, o ensino da matéria de cálculo iniciou pelos aspectos 
externos, mais objetivos e materiais desse campo do conhecimento, passando gradativamen-
te para os aspectos mais abstratos, que requerem maior generalização dos conceitos por 
parte do aluno. A etapa de formação do motivo foi garantida pela aplicação de problemas que 
envolvem questões da vida cotidiana, demonstrando aos alunos claramente a aplicabilidade 
dos conceitos que iriam estudar. A base orientadora para a solução de problemas estava 
estruturada da seguinte forma: “compreender o problema, construir o modelo matemático, 
solucionar o modelo matemático e interpretar a solução” (p.5). Cada processo contava com 
algumas subetapas, que variavam segundo as especificações do problema e permitiam uma 
interpretação mais detalhada e completa do mesmo. A etapa materializada foi destacada por 
sua importância, pois requer a orientação constante e o controle dos resultados por parte 
do professor durante as atividades de estudo. Essa etapa de orientação externa é o que 
garantiu a generalização do conceito e sua aplicação a outras situações/operações, bem 
como nas demais etapas/planos da ação. No final do processo, os alunos puderam realizar 
um trabalho prático de aplicação do conhecimento de forma grupal, o que demonstrou para 
as pesquisadoras um bom avanço das ações a nível verbal.

Outro estudo aplicou essa metodologia em alunos do segundo ano do ensino funda-
mental para formação de conceitos científicos para práticas de leitura e escrita na sala de 
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aula (LIMA, 2019). Segundo a pesquisadora, utilizar metodologias de ensino que estimu-
lem a aquisição de conceitos por meio de atividades externas, oferecendo as condições de 
aprendizagem adequadas são muito úteis, pois favorecem a interdisciplinaridade à medida 
em que ampliam a experiência dos alunos. Por exemplo, é possível apresentar um poema 
que trate de um conteúdo abordado em outra disciplina e mostrar aos alunos a possibili-
dade de aprender os conteúdos de outras áreas das ciências a partir da interação com o 
conteúdo de português, sem abrir mão das especificidades de cada domínio. Os efeitos 
dessa metodologia de Galperin sobre o processo de aprendizagem dos alunos puderam ser 
observados em uma análise comparativa entre o nível de desenvolvimento prévio da leitura 
e escrita e o nível alcançado depois da intervenção pedagógica. Os dados apresentados 
demonstraram que a maioria dos alunos progrediu em relação com a avaliação diagnóstica 
inicial. A pesquisa também aponta a importância da etapa verbal para o desenvolvimento do 
pensamento reflexivo, o que pode ser verificado através de um maior índice de acertos nas 
perguntas que exploravam os conceitos trabalhados nos textos apresentados que abordavam 
a temática da dentição humana.

Núñez e Ramalho (2015) avaliaram o efeito dessa metodologia aplicada ao ensino de 
química no ensino médio. A formação da habilidade de explicar propriedades físicas das 
substâncias e dos materiais foi planejada em três momentos: 1. Diagnóstico inicial do grau de 
desenvolvimento da habilidade a ser formada (avaliação da ZDP dos alunos); 2. Formação 
por etapas, garantindo algumas condições básicas (motivação - a partir de situações-pro-
blema que criam necessidades cognitivas para o estudo; BOA - elaboração conjunta com 
os estudantes do sistema de orientação na atividade, estabelecendo uma metodologia geral 
para a solução de tarefas de uma mesma classe, destacando também os principais conceitos 
em que se apoia a ação); 3. Diagnóstico final (avalia o nível de internalização da orienta-
ção, por meio da solução de situações problemas de forma autônoma, sem apoio externo). 
Deste processo de formação de habilidades, os autores destacam que a necessidade de 
justificar, explicar e argumentar as escolhas durante a resolução das tarefas contribui para 
o desenvolvimento do caráter consciente da ação, favorecendo a generalização e o uso 
reflexivo dos conceitos. Além disso, o cartão que materializa a BOA pode ser utilizado tanto 
em tarefas individuais como em duplas ou grupos, de maneira que enquanto um membro 
resolve uma tarefa, o outro acompanha, utilizando o cartão da atividade. Essa cooperação, 
para os autores, diferencia a autonomia do individualismo e estabelece uma condição para 
que todos os alunos avancem nas ZDPs. Outra vantagem em relação a outras metodolo-
gias é a exclusão da necessidade de memorização do conteúdo, uma vez que, na teoria de 
Galperin, o protagonismo é do processo de assimilação, que tem lugar na medida em que 
o aluno utiliza o conhecimento para a solução de diferentes tarefas.
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Considerando estudos internacionais, Solovieva e colaboradores (2020) resumem as 
principais contribuições do método de Galperin, aplicado a partir da teoria da atividade, en-
contradas em estudos de mestrado e doutorado realizados em diferentes países no âmbito 
da educação infantil e do ensino fundamental.

Num estudo realizado com crianças pré-escolares colombianas, com idades entre 5 e 
6 anos, González-Moreno (2015) apresenta resultados que demonstram os efeitos da meto-
dologia em evidência no desenvolvimento da função simbólica a partir da atividade de jogo 
de papeís. Para tanto, a pesquisadora organizou as sessões de jogo seguindo condições 
específicas como a utilização da BOA para apresentar os elementos e procedimentos do 
jogo, assim como a orientação externa por parte do adulto que oferece os apoios necessários 
para facilitar e promover a participação ativa da criança no jogo. Esta etapa de orientação 
se iniciava pela definição dos papéis, a partir da elaboração conjunta de desenhos e sím-
bolos que ajudavam na representação dos personagens que eram distribuídos no grupo. 
Depois era feita a organização do espaço e condições para o jogo, a partir de desenhos de 
objetos que ajudavam na identificação dos papéis e seus respectivos lugares no cenário 
lúdico (como exemplo, o desenho de uma máquina registradora, que representa o papel 
do caixa, era colocado onde essa pessoa estaria no espaço da sala que representa a loja). 
Além disso, também eram desenhados símbolos que ajudassem a estabelecer as regras 
dos espaços sociais representados, destacando o que é pertinente ou não de acordo com 
cada papel (como exemplo, um círculo barrado sobre o desenho de alguma ação indica a 
sua proibição). Comparando o nível de desenvolvimento da função simbólica antes e depois 
das sessões de jogo, a pesquisadora relatou que as crianças ampliaram as possibilidades 
de representação gráfica dos objetos, de maneira que seus desenhos foram ficando mais 
complexos gradativamente. As crianças passaram a ter mais autonomia para o uso e pro-
posta de símbolos em cada jogo, assim como compartilhavam os objetivos da atividade. 
Dessa forma, as ações lúdicas se tornaram mais complexas, passando a incluir com maior 
frequência ações simbólicas como gestos representativos e substituição de objetos por ou-
tros. De maneira geral, todo o processo de planejamento e execução do jogo foi se tornando 
cada vez mais independente, diminuindo a necessidade da orientação externa do adulto e do 
modelo constante das ações, o que remete a eficácia da metodologia na internalização das 
ações simbólicas, levando a uma nova forma mais complexa de estruturação do pensamento.

Em outro estudo realizado no México, com alunos do terceiro ano do ensino fundamen-
tal, Rivera e Solovieva (2019) avaliaram de forma comparativa os métodos construtivistas, 
montessoriano e o da teoria da atividade, observando efeitos significativamente positivos 
do método de formação das ações por etapas sobre o aprendizado dos alunos no que diz 
respeito às habilidades matemáticas. Apesar de todos os métodos trabalharem a partir da 
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solução de problemas matemáticos, a forma de orientação para a realização da tarefa é 
muito diferente e, consequentemente, os efeitos dessas formas de orientação sobre o pro-
cesso de aprendizagem dos alunos também é diverso. A escola que adotava a metodologia 
de Galperin e Talizina, utilizava com os alunos um cartão de orientação para a solução 
dos problemas cujos dados eram criados pelas próprias crianças. No cartão de orientação 
(BOA) constavam as seguintes ações: 1. Leia o problema; 2. Diga com as suas palavras 
o que é pedido na pergunta do problema; 3. Escreva os dados que você conhece; 4. Veja 
se os dados que você tem ajudam a responder à pergunta; 5. Escolha a operação mate-
mática necessária e escreva sua fórmula; 6. Realize os passos necessários para resolver 
a operação; 7. Verifique o resultado, sabendo que este deve responder à pergunta final do 
problema. Os alunos trabalham em grupos e todos são orientados pela professora, que 
controla todas as etapas registrando no quadro. A partir dessa metodologia, foi observado 
que os cartões de apoio oferecem aos alunos a possibilidade de formar tanto habilidades 
gerais, como processos operacionais. Além disso, é um recurso que promove a autonomia 
do aluno, mesmo em espaço de cooperação entre os alunos, o que é fundamental para a 
assimilação dos conceitos e ações para a resolução de tarefas de forma reflexiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Galperin, Zaporózhets e Elkonin (1987) concluem que o mecanismo mais geral da 
assimilação é a formação de conexões condicionadas. Para isso, precisa ser uma ação 
objetal que corresponda aos objetivos, ou seja, que ela esteja de acordo com a tarefa e 
que a resolva exitosamente conforma a premissa obrigatória da assimilação. Isso porque o 
conhecimento sobre as coisas se obtém como resultado da ação objetal com essas coisas, 
as ações mesmas, quando elas são adquiridas, se convertem em capacidades e, na medida 
em que se automatizam, em hábitos. Precisamente as ações objetais do aluno constituem o 
elo dirigente e decisivo da assimilação. Desta forma, a organização da nova ação depende 
de como, objetivamente, se estrutura sua base: de forma espontânea ou consciente, sobre 
um fundamento empírico ou racional. Da qualidade da base orientadora da ação depende, 
em primeiro lugar, a das próprias ações e, consequentemente, a dos conhecimentos, ca-
pacidades e hábitos adquiridos. Em segundo lugar, mas também em grande medida, tudo 
isso depende também da elaboração sucessiva da ação objetal segundo seus parâmetros 
fundamentais, isto é, a formação por etapas das ações e, com elas, dos conceitos.

Essas duas condições, ou seja, a estruturação da base orientadora completa da ação e 
a observância do caráter por etapas de sua formação, asseguram a direção do processo de 
aprendizagem, de assimilação dos conhecimentos, capacidades e hábitos com as proprie-
dades fixadas previamente. Precisamente o tomar em consideração essas duas condições 



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 202

fundamentais da assimilação permite estruturar novos programas e propor novos métodos 
de ensino que respondam às exigências atuais de nossa sociedade tanto pela qualidade e 
os prazos de aprendizagem como pelo objetivo de desenvolvimento integral da personali-
dade, porque apenas esses métodos de ensino são ao mesmo tempo capazes de exercer 
um efeito sobre o desenvolvimento (GALPERIN; ZAPORÓZHETS; ELKONIN, 1987).

Apresentamos na Tabela 3 abaixo uma proposta de sistematização dos conteúdos 
apresentados neste capítulo para colaborar na ação prática de estruturação de um programa 
de ensino/aprendizagem de acordo com o sistema Galperin-Talizina:

Tabela 3. Proposta de instrumento para estruturação de programas de ensino/aprendizagem de acordo com o sistema 
Galperin-Talizina

ETAPA DESCRIÇÃO

Área do conhecimento Matemática, biologia, línguas etc.

Tema Assunto relacionado à área do conhecimento: ângulos, classificação dos seres vivos, conceito 
de verbo etc.

Fixação do conteúdo identificado do 
tema Conceitos e conhecimentos relacionados ao tema em questão.

Estabelecimentos das Análise do conteúdo identificado dos conceitos e conhecimentos

Características primárias Relacionados ao assunto em questão para estabelecer as características centrais que irão com-
por o conteúdo da base orientadora da ação.

Motivação Buscar vias para conexão entre os assuntos a serem abordados e os motivos dos escolares: 
porque adquirir esses conhecimentos?

Etapa material/materializada Atividades que abordem os conceitos e conhecimentos relacionados ao assunto em questão 
utilizando objetos de estrutura material/materializada.

Base orientadora da ação Estabelecer a base orientadora da ação no plano adequado.

Atividades de verificação Atividades que investiguem o grau de assimilação nessa etapa.

Etapa perceptual Atividades que abordem os conceitos e conhecimentos relacionados ao assunto em questão 
utilizando estímulos baseados em modelos por imagem.

Base orientadora da ação Estabelecer a base orientadora da ação no plano adequado.

Atividades de verificação Atividades que investiguem o grau de assimilação nessa etapa.

Etapa verbal Realização de atividades que abordem conceitos e conhecimentos relacionados ao assunto em 
questão de forma verbal.

Base orientadora da ação Estabelecer a base orientadora da ação no plano adequado.

Atividades de verificação Atividades que investiguem o grau de assimilação nessa etapa.

Etapa mental
Realização de atividades que abordem conceitos e conhecimentos relacionados ao assunto em 
questão de forma verbal com desencorajamento da expressão verbal externa do procedimen-
to.

Base orientadora da ação Estabelecer a base orientadora da ação no plano adequado.

Atividades de verificação Atividades que investiguem o grau de assimilação nessa etapa.

Generalização

Ao longo do trabalho, a sequência de apresentação das atividades deve se basear no princípio 
dos contrastes (de tarefas que contêm situações que se diferenciam muito àquelas que apre-
sentem situações mais semelhantes). Ao fim do trabalho, se apresentam tarefas em que os 
princípios assimilados sejam generalizados.

Fonte: Os autores.

Todos dados empíricos apresentados, desde os primeiros estudos realizados pelos 
colaboradores diretos de Galperin e Talizina e por eles próprios, até os estudos recentes, 
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internacionais e nacionais, são unânimes na comprovação da eficácia do processo de as-
similação por etapas nos diferentes níveis de ensino no sistema escolar. Esperamos que 
a sistematização das informações aqui apresentadas e a esquematização da estrutura 
dos programas de ensino possam ser úteis a todos os profissionais do campo da educa-
ção e áreas afins.
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INTRODUÇÃO

A necessidade de promover uma educação que permita aos estudantes o seu ple-
no desenvolvimento como ser humano faz com que as discussões sobre os modelos de 
formação docente sempre estejam entre as prioridades governamentais. A formação de 
professores e a sua atividade pedagógica ocupa um lugar central em todas as discussões 
educacionais, não importando o país. O nosso interesse em conhecer de forma profunda 
as diversas possibilidades formativas que os trabalhos vinculados à teoria histórico-cultural 
podem nos oferecer nos fez dirigir o olhar para a realidade russa.

Em Marco, Lopes e Cedro (2019) apresentamos um estudo que abordava como a 
formação de professores é pensada no sistema Elkonin-Davydov-Repkin. Dando continui-
dade aos estudos sobre os sistemas de ensino que utilizam a teoria histórico-cultural como 
fundamento, neste texto o foco recai sobre o Sistema Galperin-Talizina.

Nosso objetivo aqui é apresentar elementos e orientações relevantes que esse Sistema, 
cujos pressupostos originaram princípios didáticos, indicam como importantes a serem 
considerados pelo professor no momento da organização do ensino. Para tanto, explici-
tamos as ideias de Galperin e de Talizina, seus pressupostos teóricos e a relação com o 
ensino; apresentamos algumas tarefas de ensino desenvolvidas conforme as indicações 
do Sistema Galperin-Talizina; e, por fim, concluímos com algumas considerações sobre o 
estudo realizado.

Sobre as ideias de Galperin e de Talizina

Piotr Iakovlevitch Galperin (1902-1988), ucraniano, neuropsiquiatra, formulou em 1952 
os fundamentos de sua Teoria de Formação das Ações Mentais e dos Conceitos, utilizada 
em “diferentes áreas do conhecimento e em diversas etapas do desenvolvimento humano” 
(NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2012, p.246). Suas pesquisas foram realizadas, na maioria, em labora-
tórios e não tinham um caráter didático ou psicopedagógico, mas sim psicológico. “Não eram 
estudos sobre a organização dos processos de aprendizagem, nem aquilo que ocorre nesses 
processos, muito menos sobre a interação entre a aprendizagem e o estudo” (PUENTES; 
LONGAREZI, 2020, p.215). A ideia fundamental de sua teoria

[...] é que as ações mentais, por sua natureza, são ações objetivas que ini-
cialmente se realizam com apoio de objetos externos e, na medida em que 
eles são manipulados, passando-se por uma série de etapas, posteriormente 
são realizadas no plano mental e se tornam propriedades da psique. (NÚÑEZ; 
OLIVEIRA, 2012, p.251-252).
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Em suas pesquisas, “Galperin objetivava organizar e estruturar o ensino de forma tal 
que favorecesse a aprendizagem de conceitos teóricos e científicos com potencial para o 
desenvolvimento do pensamento das crianças” (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2012, p.250), tendo 
como princípio a possibilidade da formação de processos mentais pela via de uma atividade 
planejada. Na proposta é “destacada a natureza orientadora da atividade psíquica em seus 
diferentes níveis de organização, o que é consistente com seus estudos sobre as caracte-
rísticas da atividade de orientação e seu papel na qualidade do desenvolvimento do sujeito 
como personalidade” (NÚÑEZ; LEÓN; RAMALHO, 2020, p. 13). A perspectiva teórica de 
Galperin “[...] respeita cada ser humano como um sujeito singular que pode aprender e se 
desenvolver em seu próprio ritmo peculiar, cumprindo certas características psicológicas do 
desenvolvimento [...]” (p. 16), e é tarefa do aluno criar e recriar seu desenvolvimento nas 
condições educacionais organizadas pelo professor.

O processo de negociação conjunta de sentidos, por estudantes e professores, é um dos 
recursos disponíveis pelos estudantes, e a estrutura de operações da ação e do conceito em 
formação, de internalização da atividade externa em atividade interna, ou seja, da transição 
da ação material (ou materializada) para a verbal externa e, desta, para a ação mental, é 
composta de etapas de assimilação, a saber: i. etapa motivacional; ii. etapa de estabeleci-
mento da base orientadora de ação (BOA); iii. etapa da formação da ação no plano material 
ou materialização; iv. etapa da formação da ação na linguagem externa; e v. etapa da ação 
no plano mental. Com intuito de fundamentar nossas análises nas situações discutidas pos-
teriormente neste texto, apresentaremos, brevemente, cada uma dessas etapas (Figura 1).
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Figura 1. Etapas de assimilação, segundo Galperin.

Etapa da 
formação da 

ação no plano 
material ou 

materialização

A diferença entre a forma material e materializada está na representação do objeto de
estudo, pois a material utiliza-se do próprio objeto de estudo e, na materializada, pode
ser utilizado um modelo ou representação que contenha aspectos essenciais do objeto
de assimilação, além de estes serem priorizados para que o aluno não se confunda com
aspectos não essenciais (NÚÑEZ, 2009). Nessa etapa, o aluno não resolve suas tarefas no
nível mental, nem no nível verbal, atuando apenas no plano material ou materializado.

Etapa de 
estabeleciment

o da base 
orientadora de 

ação (BOA)

Deve conter as partes estruturais e funcionais da atividade, orientação, execução e
controle, constituindo-se o modelo da atividade. Devem ser garantidas a compreensão e
a motivação “dos alunos para construção do objeto de aprendizagem” e “ser promovida
a reflexão consciente pelo aluno do processo de construção da BOA” (NÚÑEZ, 2009,
p.101), além de ser importante que se permita aos alunos determinar o conteúdo da
BOA em relação aos conceitos e às ações a serem executadas para se resolver o
problema e satisfazer suas necessidades como personalidade.

Etapa da 
formação da 

ação no plano 
da linguagem 

externa

Prioriza o ensino por meio de atividades organizadas que promovam interações e
comunicação por diferentes tipos de linguagem, uma vez que essa possibilita ao homem
deixar os limites da percepção sensorial e operar com signos, podendo estabelecer
relações complexas. Nesta etapa os apoios materiais ou materializados já são
desnecessários (NÚÑEZ, 2009).

Etapa da ação no 
plano mental

É iniciada com uma forma verbal 'para si' (GALPERIN, 2001b), uma linguagem interna
transformada em função mental interna e que proporciona ao aluno novos meios para o
pensamento (NÚÑEZ, 2009), novas ações mentais que tendem a se automatizar.

Fonte: Os autores.

Segundo Solovieva e Rojas (2012), Talizina, a partir do conceito de base orientadora 
de ação, desenvolveu os conceitos de sistematização da disciplina escolar e organização 
da atividade discente, ambos intimamente inter-relacionados.

Nina Fiodorovna Talizina (1923-2018), que nasceu em Lutchinskoie, na Rússia, é 
considerada “uma das maiores autoridades em psicologia e educação na URSS e Rússia” 
(DELARI JUNIOR, 2012, p. 32). Concluiu a faculdade de Física e Matemática na Universidade 
Pedagógica de Iaroslav em 1946 e no ano seguinte transferiu-se para Moscou, para realizar 
seu doutorado na Academia de Ciências Pedagógicas da URSS, orientada pelo profes-
sor P. A. Shevarev, tendo-se graduado em 1950, com um estudo que analisou o processo 
de resolução de problemas geométricos na escola (SOLOVIEVA; ROJAS, 2012). A partir 
de então, trabalhou na Universidade Estatal de Moscou até seu falecimento, com atividades 
de pesquisa sob a direção de Galperin, colaborando com suas pesquisas, e desenvolveu 
seus estudos de pós-doutorado na temática “gestão do processo de assimilação do conhe-
cimento”. (NÚÑEZ; LEÓN; RAMALHO, 2020).

O trabalho científico e os estudos psicopedagógicos de natureza prática de Talizina fo-
ram orientados para a elaboração e a utilização da teoria da atividade no ensino, introduzindo 
o conceito de Base Orientadora de Ação (BOA) na metodologia e na prática escolar, mas 
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também apresentavam uma perspectiva pessoal sobre a teoria de Galperin, como a con-
ceitualização da generalização e a base orientadora da ação (SOLOVIEVA; ROJAS, 2012).

Os trabalhos desenvolvidos em parceria por Galperin e Talizina deram origem a um 
sistema formado por princípios metodológicos fundamentados em aspectos psicológicos e 
pedagógicos específicos, o Sistema Galperin-Talizina. Ele

[...] é uma forma de se explicar a natureza dialética dos processos de ensi-
no-aprendizagem, nos quais a aprendizagem é concebida como um tipo es-
pecífico de atividade orientadora, revelando um ponto de vista do significado 
do que é o aprender no contexto escolar e do papel do ensino na escola. Os 
pesquisadores entenderam e demonstraram experimentalmente a influência 
dos métodos de ensino, nesse processo, durante muitos anos de pesquisas 
segundo o princípio de Vygotski: ser o bom ensino potencializador do desen-
volvimento dos estudantes. (NÚÑEZ; LEÓN; RAMALHO, 2020, p.23)

Na perspectiva da Teoria da Atividade constantemente é valorizada a interação entre 
professores e estudantes, pois o papel do professor – principal responsável por organizar 
e sistematizar o conhecimento para que ocorra uma assimilação completa – é fundamental 
para o desenvolvimento de habilidades e conceitos (RIVERA; SOLOVIEVA; ROJAS, 2014; 
RIVERA; SOLOVIEVA, 2019). Nessas condições, ao auxiliar o estudante a orientar suas 
ações e tarefas com as propriedades essenciais e as relações gerais do conceito, o professor 
possibilita que ele elabore um modo de proceder com o conceito e, ao mesmo tempo, dele 
se aproprie teoricamente (FRANCO, 2015).

Galperin e Talizina e a relação com o ensino

Em seus trabalhos, Galperin identificou uma série de princípios didáticos advindos da 
utilização dos pressupostos teóricos da Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, da Teoria da 
Atividade de Leontiev e de sua Teoria da Assimilação, na prática escolar. Na figura 2 apre-
sentamos de forma sucinta as características principais de cada um desses princípios com 
base nas ideias de Núñez (2009):
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Figura 2. Princípios didáticos do sistema Galperin-Talizina.

Importância da organização do processo pedagógico na escola.Princípio do caráter educativo do 
ensino

Desenvolvimento de uma atitude criadora nos estudante.Princípio do caráter cientifico do ensino

Promoção da aprendizagem e contribuição com o desenvolvimento da 
potencialidade integral dos estudantes.Princípio do ensino que desenvolve

Aprovação consciente dos conteúdos escolares pelos estudantes.Princípio do caráter consciente

Ênfase na compreensão do conteúdo do conceito.Princípio do caráter objetal

Definição dos objetivos centrais e gerais da atividade.Princípio da definição ou formulação 
exata dos objetivos

Influência de fatores psicológicos na seleção dos estímulos.Princípio do caráter seletivo da 
percepção

Assimilação ativa pressupõe uma atividade produtiva.Princípio do caráter ativo da 
assimilação

Valorização vínculo com a vida dos estudantes.Princípio da vinculação da 
aprendizagem com a vida

Materialização dos objetos de estudo.Princípio da ilustratividade e da 
materialização

Valorização da transição entre os objetos e as palavras.Princípio da unidade entre o ilustrativo 
e o verbal

Aprendizagem contínua.Princípio da retroalimentação

Estruturação dos conteúdos em torno dos conceitos.Principio do caráter sistêmico do objeto
da assimilação

Aprendizagem compreendida como uma forma de sistematizar os 
conteúdos.

Principio da sistematização do 
ensino

Valorização da atividade criadora dos estudantes.Princípio da aprendizagem criativa

Fonte: Os autores.

Para Galperin, no trabalho com estudantes o professor precisa proporcionar elemen-
tos que lhes permitam analisar propriedades, relações gerais e essenciais do conceito. 
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Isso “pressupõe uma reconstrução essencial, não somente dos métodos de aprendizagem, 
mas também, da própria disciplina [...] o ordenamento do material do geral ao particular” 
(GALPERIN, 2001a, p. 44).

De um modo geral, no Sistema Galperin-Talizina, fica evidente a relevância do papel 
do professor, mas é Talizina, em diferentes obras, quem mais se dedica a escrever sobre a 
sua função e responsabilidade em relação à aprendizagem do aluno. Para Talizina (2001), 
a formação docente deveria incluir estudos de psicologia pedagógica, porém, em seu país, 
nas instituições de ensino estudavam-se apenas algumas disciplinas que refletem as áreas 
básicas da ciência psicológica: psicologia geral, psicologia do desenvolvimento por idades 
e psicologia pedagógica, com conhecimentos teóricos e práticos.

Assim, em especial em dois de seus livros, ela expressa atenção especial às consi-
derações referentes ao professor e à organização do seu ensino: La teoria de la actividad 
aplicada a la enseñanza (2009) e Manual de Psicología Pedagógica (2000). A partir do que 
neles é explicitado, discorreremos sobre algumas indicações relevantes.

Sobre a educação escolar e o professor a autora explica:

Quando a experiência social da humanidade não era grande, a criança a 
assimilava com a ajuda de seus pais, durante o processo de trabalho que 
começava muito cedo. À medida que a experiência social ia aumentando, au-
mentava também o tempo necessário para sua assimilação. A certa altura do 
desenvolvimento da sociedade começou a ser identificado o período especial 
da vida para tal assimilação: surgiram o ensino, a escola e os professores. O 
significado do professor consiste justamente em transmitir a experiência social 
à nova geração.1 (TALIZINA, 2000, p.16).

Ao ingressar na escola a criança começa a assimilar a experiência social, o que de-
manda a ajuda do professor na organização de sua atividade, e “este tipo de assimilação se 
denomina aprendizagem”2 (TALIZINA, 2000, p.23). Durante o processo de aprendizagem o 
sujeito se apropria da experiência não somente intelectual, mas também moral, estética e 
outras. “Quando se trata da assimilação destes tipos de experiências, esse processo é cha-
mado de educação.”3 (TALIZINA, 2000, p.23). Daí a importância de o professor compreender 
que existe uma relação inseparável entre ensino e educação.

1 Tradução livre que fizemos de “Cuando la experiencia social de la humanidad no era grande, el niño la asimilaba con ayuda de sus 
padres, durante el proceso laboral que se iniciaba en un momento muy temprano. A medida que se incrementaba la experiencia 
social, incrementaba también el tiempo necesario para su asimilación. En una etapa determinada del desarrollo de la sociedad, co-
menzó a identificarse el periodo especial de la vida para dicha asimilación: aparecieron la enseñanza, las escuelas y los maestros. 
El significado del maestro consiste precisamente em transmitir la experiencia social a la nueva generación.” (TALIZINA, 2000, p.16).

2 Tradução livre que fizemos de “este tipo de asimilación se denomina aprendizaje.” (TALIZINA, 2000, p.23).
3 Tradução livre que fizemos de “Cuando se trata de la asimilación de estos tipos de experiencia, entonces a este proceso se le llama 

educación”. (TALIZINA, 2000, p.23).
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A educação escolar tem um papel imprescindível na assimilação tanto dos conhecimen-
tos do mundo objetivo e dos modos de dominá-lo, quanto daqueles relacionados à conduta 
humana, às relações entre as pessoas, à compreensão do que é bom ou ruim. É por meio 
dela que o aluno se aproxima das várias experiências humanas. E isso não acontece de 
forma espontânea, mas por meio das suas interações e, mais especificamente na escola, 
decorre da intencionalidade docente ao organizar o seu ensino.

Ao considerar os processos de ensino e aprendizagem como atividade, a autora explica 
que, no ensino, o objetivo de professor é formar, antes de tudo, a atividade cognitiva. Isso 
significa buscar de maneira ativa os tipos de habilidades que o aluno ainda não possui. Além 
disso, antes de iniciar o ensino de um determinado conteúdo, ele deve identificar se os alu-
nos possuem os meios cognitivos para sua assimilação. Se não os possuem, é necessário 
formar as ações que faltam.

Mas, para que aconteça o processo de assimilação, entendido como o processo em 
que os elementos da experiência social passam para a experiência individual (TALIZINA, 
2009), é necessária a atividade conjunta do professor e do aluno. Isso pressupõe a atividade 
do sujeito que assimila a experiência social, que, nos seus diferentes estágios de desenvol-
vimento, se dão por meio do brincar, do estudo e do trabalho.

A atuação docente se faz determinante, particularmente, no processo de inserção da 
criança na escola, quando ele precisa ganhar a sua confiança para que ela se aproxime e 
se adapte às novas exigências que agora lhe são impostas. Nesse momento o professor se 
torna a figura principal, sendo, inclusive, o mediador da relação entre as próprias crianças. 
Sua função reside em manter os múltiplos interesses com que ela chega nesta nova etapa 
de sua vida e conduzi-la à necessidade de apreender novos conhecimentos. Além disso, 
cabe a ele identificar aqueles alunos nos quais a atividade de brincar conserva ainda um 
papel predominante, o que lhes exigirá utilizar ações relacionadas ao jogo, até que o estudo 
se forme como uma atividade principal, o que não ocorre de imediato.

É importante conhecer cada um de seus alunos, identificando a possibilidade de que 
a atividade de estudo não tenha ainda se convertido como atividade principal para todos, 
pois existem casos em que, mesmo que a criança esteja em idade para entrar na escola, 
o estudo não vai conduzir ao seu desenvolvimento. Isto exigirá um trabalho individualizado 
para formar as habilidades que lhe faltam e poderá conduzir, gradualmente, à aquisição de 
um sentido pessoal e à produção de motivos positivos.

Duas são as condições para que as necessidades cognitivas se conservem e se de-
senvolvam na criança. A primeira é o seu desejo, pois, se ela não quiser aprender, não será 
possível ensiná-la. Já a segunda diz respeito ao professor e seu modo de agir.
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Do ponto de vista psicológico, para uma criança é mais fácil assimilar as regras 
de conduta se o professor as conduzir naturalmente. Junto com as crianças, 
o pedagogo comenta sobre o quê, como e por que se deve fazer em sala de 
aula. Neste caso a criança é conduzida às regras de conduta pela lógica da 
nova atividade, como se ela mesma formulasse suas regras e estas não fossem 
ordem do professor.4 (TALIZINA, 2009, p.41).

Além disso, quando da inserção da criança na escola, faz-se necessário verificar o 
grau de desenvolvimento das suas funções psicológicas básicas, para que, com a ajuda do 
professor, elas passem a ser voluntárias. A percepção, a memória, a atenção, a vontade 
voluntárias, assim como outras, são condições essenciais para a aprendizagem.

Na fase pré-escolar a criança encontra-se em dois sistemas de relações sociais: com os 
adultos e com outras crianças. Ao ingressar na escola, embora esses sistemas permaneçam, 
acontecem mudanças, principalmente, na relação com os adultos, e seu relacionamento com 
o professor coloca-se em primeiro plano, determinando, inclusive, seus sistemas de relação 
com os outros adultos, como os pais, e com outras crianças.

“As relações do professor com o aluno são a representação das relações com toda a 
sociedade: o professor é o portador das demandas sociais e portador da experiência social 
que o aluno deve assimilar, tornando-a o seu próprio capital”5 (TALIZINA, 2009, p. 57).

O professor passa a ser, do ponto de vista do aluno, o portador das exigências sociais e 
exerce papel de juiz da conduta das crianças, pois o desenvolvimento das qualidades morais 
também se dá por meio da atividade de estudo. Portanto, sua tarefa não estará relacionada 
somente à apropriação de conhecimentos relativos às matérias escolares, mas também à 
formação e ao desenvolvimento de motivação com orientação social.

Disso resulta a autora explicar que a relação entre o docente e o discente merece 
atenção especial e defender que ela não deve ser autoritária, mas de respeito e colabora-
ção. O protagonismo do professor é fundamental, na medida em que ele é o responsável 
pelos modelos sociais que os alunos devem assimilar.

Sem a ajuda do professor, os alunos não conseguirão descobrir a essência 
dos conceitos que assimilam, nem o conteúdo dos meios eficazes de trabalhar 
com eles. O aprendizado independente os deixará na superfície do objeto 
de sua assimilação. É sabido que L.S. Vigotsky enfatizou que as funções 
psicológicas superiores surgem das formas coletivas superiores de atividade. 

4 Tradução livre que fazemos de “Desde el punto de vista psicológico, para un niño es más fácil asimilar las reglas de conducta, si el 
maestro los conduce a ellas de manera natural. Junto con los niños, el pedagogo comenta acerca de qué, cómo y porqué se debe 
de hacer en el salón. En este caso, al niño lo conducen a las reglas de conducta, a través de la lógica de la nueva actividad, como 
si él mismo formulara sus reglas y estas no fueran una orden del maestro.” (TALIZINA, 2009, p.41).

5 Tradução livre que fazemos de “Las relaciones del maestro con el alumno, son la representación de las relaciones con toda la 
sociedad: el maestro es el portador de las exigencias sociales y el portador de la experiencia social que debe asimilar el alumno, 
convirtiéndola en su propio capital.” (TALIZINA, 2009, p.57).
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Consequentemente, a atividade conjunta é uma etapa indispensável para a 
formação da atividade individual.6 (TALIZINA, 2009, p.58).

A referência da autora a Vigotski conduz à reflexão sobre a influência das ações co-
letivas no desenvolvimento das crianças. Lembremos que Vigotski (1995) explica que, no 
processo de desenvolvimento, cada uma das funções aparece duas vezes: primeiro como 
uma função interpsíquica – externa, social – e depois como intrapsíquica – interna. Portanto, 
o trabalho de colaboração entre o professor e os alunos é basilar na formação da motivação 
para o estudo, para a assimilação de novos conteúdos e o desenvolvimento de motivos 
voltados à aprendizagem.

Mas trabalhar com a motivação do aluno não é uma tarefa fácil, pois, na diversidade 
de uma sala de aula, cada aluno possui suas particularidades. Assim, embora nem sempre 
seja fácil atender à motivação individual de cada um, especial atenção deve ser dada para 
aqueles estudantes que apresentem um relacionamento negativo com a atividade escolar 
ou que tenham baixo nível de motivação. Conhecer o possível nível motivacional do aluno 
pode auxiliar na busca de caminhos para o ensino, e Talizina (2000, p.195-196) elenca al-
guns desses níveis que podem ajudar na orientação do processo de formação de motivos.

1) Relação negativa com o professor. Há predomínio de motivos relacionados a evitar 
punições ou castigos, falta de autoconfiança e autodescontentamento.

2) Relação neutra com os estudos. O interesse pelos estudos é instável, demonstra 
sensação de tédio e desconfiança.

3) Relação positiva, mas amorfa (situacional) com o estudo. Instabilidades de mo-
tivos. Motivos cognitivos e de responsabilidade social amplos, mas pouco claros.

4) Relação positiva com a aprendizagem. Motivos cognitivos, interesse em conseguir 
os meios para obter conhecimento.

5) Relacionamento ativo e criativo com o estudo. Motivos independentes de auto-
formação e autoeducação, e compreensão consciente da relação entre os seus 
próprios motivos e objetivos.

6) Relacionamento pessoal ativo e responsável com os estudos. Motivos relaciona-
dos à melhora nos meios de colaboração na atividade cognitiva escolar e de res-
ponsabilidade pelos resultados da atividade coletiva.

6 Tradução livre que fazemos de “Sin la ayuda del maestro, los alumnos no podrán descubrir la esencia de los conceptos que asimi-
lan, ni el contenido de los medios efectivos de trabajo con ellos. El aprendizaje independiente los dejará en la superficie del objeto 
de su asimilación. Se sabe que L. S. Vigotsky subrayaba que las funciones psicológicas superiores, surgen a partir de las formas 
colectivas superiores de la actividad. Consecuentemente, la actividad conjunta es una etapa indispensable para la formación de la 
actividad individual.” (TALIZINA, 2009, p.58).
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Esses níveis de motivação estão relacionados à orientação para a formação dos moti-
vos, e nem todos os alunos precisam, necessariamente, passar por todos eles. A intenciona-
lidade na organização do ensino será determinante para fazer com que os alunos trabalhem 
sem passar pela motivação negativa. Assim, cabe ao professor prover- se de métodos para 
identificar o que acontece com seu aluno, e Talizina (2000) destaca dois desses determi-
nantes: a relação negativa com o professor e a relação neutra com os estudos.

Para identificá-los, segundo a autora, é preciso observar os alunos, pois aqueles com 
motivação negativa costumam arrumar desculpas para não ir à aula, não fazem as tarefas 
de casa e não fazem perguntas. Também se pode conversar com o aluno, perguntando-lhe 
por quais tarefas ele tem mais interesse e quais considerou mais difíceis. Ou, ainda, ofere-
cer-lhe situações em que ele possa fazer suas escolhas, como na organização ou seleção de 
tarefas que gosta. A partir daí, conseguirá organizar-se para trabalhar com o nível negativo 
ou neutro da motivação e, nesse caso, um detalhe a ser considerado é tentar manter rela-
ções afetuosas com o aluno e não o repreender diante da turma por sua falta de motivação.

Normalmente as causas da motivação negativa estão relacionadas à falta de habili-
dade para o estudo – ainda não desenvolvida –, o que conduz à má compreensão do que 
é estudado, a baixos resultados, insatisfação com eles e, como consequência, uma baixa 
autoestima. O que pode ajudar é um trabalho individualizado, incluindo tarefas interessantes, 
em que sejam assinalados os avanços e as possibilidades de ir adiante, pois a aquisição dos 
necessários meios de aprendizagem permite ao aluno compreender melhor o material com 
o qual se envolve e realizar com êxito as tarefas, o que leva à satisfação com seu trabalho 
e à vontade de vivenciar mais vezes seus avanços.

O personagem principal da aprendizagem é o aluno e, portanto, os esforços devem 
ser direcionados para que ele aprenda a estudar. Porém, muitas vezes, uma criança chega 
à escola com vontade de estudar, mas não consegue fazê-lo. Se, a partir de seus primeiros 
passos escolares, ela não for ensinada, terá dificuldades e seu desejo poderá desaparecer.

Se não garantirmos a habilidade para aprender (estudar), então o processo o 
processo de assimilação de novas ações não transcorrerá de forma exitosa, 
apesar de todos os nossos esforços. Isso significa que, antes de começar a 
ensinar uma nova ação, é necessário verificar se os alunos dominam ou não 
a habilidade de aprender essa ação.7 (TALIZINA, 2009, p.122).

7 Tradução livre que fazemos de “Si nosotros no garantizamos la habilidad para aprender (para estudiar), entonces el proceso de la 
asimilación de nuevas acciones no transcurre de manera exitosa, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Esto significa que, antes de 
empezar a enseñar alguna acción nueva, es necesario verificar si nuestros alumnos dominan o no la habilidad para aprender esta 
acción.” (TALIZINA, 2009, p.122).
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Daí concluirmos sobre a importância do papel do professor na formação da atividade 
de estudo. Estudar inclui desenvolver ações lógicas, psicológicas e específicas, e cabe ao 
professor identificar aquelas que são necessárias para assimilar os novos conteúdos ensi-
nados. Cada vez que iniciar o estudo de um material novo, deve verificar se o aluno possui 
conhecimentos sobre os quais se construirão os novos; caso contrário, ele não aprenderá.

A partir da compreensão da importância de aprender a estudar, a autora, ao explicitar 
as vias de formação de algumas ações relacionadas a essa relevância, destaca a habilidade 
de estar atento. A atenção pode ser entendida como uma espécie de autocontrole realizado 
em silêncio, de forma reduzida e automatizada. Ela é indispensável tanto para a aprendi-
zagem quanto para a realização de outras atividades na escola e na sociedade. Contudo, 
a atenção voluntária é essencial na atividade escolar. Por isso, deve-se buscar identificar 
o mais cedo possível em quais crianças ela ainda não está formada e desenvolver tarefas 
para que isso aconteça, observando as possibilidades de cada um.

Ainda sobre as ações cognitivas do estudo, é importante o professor compreender que 
a introdução de conteúdos novos sempre exigirá meios cognitivos novos, e, como citado, 
isto se relaciona com três tipos de ações: específicas, lógicas e psicológicas. Além disso, 
como destaca Talizina (2009), existe um sistema de componentes da habilidade de estudar 
que, embora formados nos primeiros anos escolares, são necessários em todo o período 
de escolarização. Tais componentes são importantes não somente para o estudo, mas em 
todas as atividades humanas.

A objetivação das ideias de Galperin e Talizina no ensino

Apresentados nas seções anteriores alguns elementos sobre o Sistema Galperin- 
Talizina, cujos pressupostos originaram princípios didáticos voltados ao ensino, e alguns 
aspectos a serem considerados pelo professor no momento da organização do ensino, nesta 
seção do texto traremos três exemplos de tarefas de ensino planejadas e pensadas com 
base nas ideias desses autores. Serão apresentadas uma tarefa de matemática desenvolvida 
em uma escola russa, uma tarefa de ciências e outra de história, ambas desenvolvidas em 
escolas americanas. Todas as três foram realizadas em turmas formadas por estudantes que 
cursavam séries/anos que correspondem no Brasil aos anos finais do ensino fundamental.

A seguir, expomos as tarefas.

a) Uma tarefa sobre adição e subtração de números inteiros

A adição e subtração de números inteiros é um tópico do currículo de Matemática do 
ensino fundamental que sempre gera muitas dúvidas nos estudantes, principalmente no 
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momento em que eles precisam operar com números inteiros (negativos e positivos). Nesta 
perspectiva, esta tarefa, desenvolvida em uma turma do 6.º ano de uma escola russa e 
descrita por Egorova (2012), buscava superar as dificuldades que boa parte dos estudantes 
têm ao lidar com os números inteiros.

Talizina (1988) destaca que há necessidade de o professor definir e formular de um 
modo claro e exato os objetivos da tarefa de ensino, relacionando-os às condições existentes 
e às finalidades educativas. O objetivo principal da tarefa de ensino era fazer com que os 
alunos entendessem o princípio da formação de números opostos. Depois da compreensão 
desse conceito, eles deveriam usá-lo na análise de expressões do tipo:

Para desenvolver a atividade, o professor inicia um diálogo com seus estudantes, bus-
cando envolvê-los na discussão sobre números opostos. Essa conversa inicial, que tem como 
meta a motivação dos alunos, é acompanhada pela apresentação de um conjunto de fichas 
ou cartazes, contendo símbolos ou números. Podemos ver exemplos de fichas na figura 3.

Figura 3. Exemplos de fichas.

q

Fonte: Os autores.

Todo esse momento inicial corresponde à etapa motivacional defendida por Galperin 
e Talizina, sendo que ela, assim como já destacamos, considera essa a “etapa zero”. Para 
Nuñez e Pacheco (1997), neste momento não se introduzem novas ideias ou conhecimentos, 
pois o professor está preparando os estudantes para se apropriarem de novos conceitos.

Após a apresentação das fichas, os estudantes têm que encontrar os opostos. Para 
isso é solicitado que eles respondam oralmente e que também registrem na forma escrita 
as suas respostas. O professor deve esperar respostas semelhantes a estas:

• “O número oposto a –5 está escrito aqui. Ele é igual 5.”
• “Aqui eu escrevi o número – q, que é o oposto de q”.

Essas respostas dos estudantes correspondem à etapa de formação da ação no plano 
da linguagem externa (GALPERIN, 1992).

No segundo momento desta atividade, o professor solicita aos estudantes que escre-
vam expressões equivalentes à primeira, utilizando-se dos opostos. O desenvolvimento 
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se dá por meio da entrega de cartões com as expressões aos estudantes. A seguir temos 
exemplos de cartões (figura 4):

Figura 4. Exemplo de cartões.

Fonte: Os autores.

Após receberem os cartões, os alunos devem escrever neles mesmos ou no caderno 
as expressões equivalentes. Vejamos algumas respostas esperadas:

• 
• 18

Esse segundo momento pode ser compreendido com base no princípio da ilustratividade 
e materialização (TALIZINA, 1988). Segundo Nuñez e Pacheco (1997, p.84), “o princípio da 
ilustratividade se relaciona com a percepção, o aluno atua com a visão, com os olhos. Como 
estas ações não são suficientes para compreender a lógica do novo objeto de assimilação, 
o aluno deve realizar a ação de forma externa”. Entretanto, o professor deve atentar para 
que a tarefa não seja concebida somente com um caráter ilustrativo.

Ao finalizar esta parte da tarefa, eles passam ao terceiro momento, destinado à elabo-
ração de um modelo para ação geral nas operações apresentadas.

Para que isso ocorra, a classe toda, em conjunto com o professor, deve elaborar um 
modelo, que pode ser gráfico ou não, para solucionar as situações apresentadas.

Há inúmeras possibilidades de modelos, mas apresentamos um a seguir (figura 5):

Figura 5. Exemplo de um modelo.

Quem vence (+ ou -) ?
Quem está acompanhado do maior número

Fonte: Os autores.

Após a produção do esquema para resolução, o quarto momento ocupa-se da resolu-
ção de operações. Neste instante, os alunos, utilizando do modelo, respondem oralmente 
a tarefa, resolvendo expressões como as apresentadas a seguir:
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=

O procedimento após a resolução das operações é o registro das respostas pelos alunos 
em seus cadernos. Uma possível resposta de um estudante (figura 6) pode ser:

Figura 6. Possível resposta de um estudante.

“Os sinais são diferentes. Deverá ser subtraído”. 
“5,3-1,8 = 3,5.”

“O sinal de resposta será menos.”

Fonte: Os autores.

O terceiro e o quarto momentos desta tarefa podem ser compreendidos, tomando-se 
por base o princípio do caráter sistêmico da aprendizagem. Talizina (1988) nos alerta para 
a necessidade de compreender que a aprendizagem e, consequentemente, a atividade de 
estudo não devem ser estruturadas de forma casual, mas orientadas para os conteúdos 
mais gerais, isto é, o conteúdo da aprendizagem deve se fundamentar nos conhecimentos 
essenciais e gerais, e não nos aspectos particulares. Ao enfocar os aspectos particulares, 
podemos limitar o processo de generalização e, por conseguinte, inviabilizar a apropriação 
dos conceitos pelos estudantes.

No penúltimo momento da tarefa, apresenta-se à turma um jogo educativo, como, por 
exemplo, o “bilhar chinês”.

Na figura 7 temos uma imagem do tabuleiro do jogo, que consiste de um conjunto de 
círculos arranjados como num bilhar, preenchidos com números inteiros. A quantidade de 
números é, obviamente, arbitrária e depende apenas do tempo que se queira dedicar para 
esse momento da tarefa.

Figura 7. Tabuleiro do jogo.

-5 -4

-2

Fonte: Os autores.

Para o seu desenvolvimento os jogadores se revezam, apontando um para o outro 
um número na pirâmide (tabuleiro). Ao número escolhido, o adversário adiciona o último 
resultado obtido. Todas essas operações são executadas em voz alta. Vejamos exemplos 
de jogadas (figura 8):
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Figura 8. Exemplos de jogadas no bilhar chinês.

Estudante 1: escolhe o número 3
Estudante 2: 3 mais (-2) é igual a 1
Estudante 2: escolhe o número 5
Estudante 1: 5 mais 1 é igual a 6

Fonte: Os autores.

Essa atividade lúdica, proposta no momento 5 da tarefa, vincula-se ao princípio da 
unidade entre o ilustrativo e o verbal. Ao jogarem, os estudantes podem de alguma

forma envolver-se no movimento de transição do plano ilustrativo para o plano verbal 
(NUÑEZ; PACHECO, 1997).

Para encerrar, no sexto e último momento, o professor propõe uma tarefa de casa 
em que os estudantes devem se utilizar de marcadores de texto coloridos para marcar ou 
circular com cores diferentes os sinais e os parênteses nas operações apresentadas a eles.

Na aula seguinte, em sala, inicia-se um debate com toda a turma, tomando-se por base 
alguns questionamentos. A seguir um arquétipo de um diálogo em classe (figura 9):

Figura 9. Um possível diálogo em sala de aula.

Professor: Ao resolver essa operação -5,2 + 3,8 como vocês procederam?

Estudante: Eu fiz assim, -5,2 + 3,8 = (5,2 – 3,8) = -1,4

Professor: É necessário colocar o sinal de adição antes de uma resposta positiva?

É obrigatório colocar os parênteses em uma resposta positiva?

Fonte: Adaptado de Egorova (2012)8.

Ao analisarmos essa tarefa, percebemos que, por meio de sua organização, Egorova 
(2012) tinha a intenção de:

• contribuir para a formação e o fortalecimento da motivação dos alunos para se en-
volverem em uma atividade de estudo;

• produzir uma tarefa que representasse o movimento de aprimoramento didático e 
reconstrução das concepções pedagógicas que ela perpassava;

• possibilitar aos estudantes a apropriação de novos conhecimentos – “adição e sub-
tração de números racionais” – para que pudessem compreender o essencial, e 
não o particular.

8 Tradução livre dos autores.
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b) Uma tarefa para ensinar Ciências

Intitulada “Como identificar que tipo de animal vertebrado é este”, a tarefa que será 
apresentada nesta seção foi desenvolvida em uma turma do 5.º ano de escolarização do 
ensino norte-americano e descrita por Karpov (2013). O seu objetivo era identificar as ca-
racterísticas dos animais vertebrados, foi organizada em quatro momentos e o momento 
inicial, novamente, se insere na etapa motivacional, defendida por Galperin como uma das 
etapas do processo de formação de conceitos.

Para motivar os estudantes, o professor lhes mostrou um conjunto de fotos de animais: 
golfinho, pinguim e morcego. Ao finalizar a exibição das imagens, o docente fez a seguinte 
pergunta à classe: “A qual espécie cada um desses animais pertence?”.

Os alunos identificaram o golfinho como um peixe, o pinguim como um mamífero e um 
morcego como um pássaro. Eles se surpreenderam quando o professor lhes disse que as 
respostas deles estavam incorretas. A partir desse momento, a turma se envolveu em um 
debate intenso sobre o tema, que culminou com o seguinte questionamento de umas das 
crianças: “O que torna um pássaro um pássaro?9” (KARPOV, 2013, p.27).

No segundo momento da tarefa, dando continuidade à discussão, o professor apre-
sentou às crianças um quadro com definições sobre o tema (figura 10).

Figura 10. Conceitos explorados na tarefa.

Vertebrados são animais com coluna vertebral.
Animais de sangue quente são aqueles que tentam manter dentro

dos seus corposuma temperatura constante.
Mamíferos são animais vertebrados de sangue quente que

alimentam seus bebês com leite.
Pássaros são animais vertebrados de sangue quente que põem 

ovos.
Animais de sangue frio são aqueles que têm a temperatura igual à do ambiente ao
seu redor.

Anfíbios são animais vertebrados de sangue frio que mudam, de uma 
formade bebê respirando na água, para uma forma adulta em que respiram ar.

Répteis são animais vertebrados de sangue frio que têm pulmões.
Peixes são animais vertebrados de sangue frio que têm guelras.

Guelras são órgãos de respiração que tiram oxigênio da água.
Pulmões são os órgãos de respiração em animais que respiram ar.

Animais vertebrados: conceitos e definições

Fonte: Adaptado de Karpov (2013)10

9 Tradução livre que fizemos de “What then makes a bird a bird?” (KARPOV, 2013, p.27).
10 Tradução livre feita pelos autores.
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Após essa apresentação, inicia-se o momento 3, que consiste na utilização do quadro 
para desenvolver um procedimento para os alunos definirem a quais espécies de vertebrados 
um determinado animal pertence.

Envolvendo todos os estudantes, o professor se encarregou de conduzir a discussão, 
e a turma produziu um procedimento sistematizado no esquema apresentado na figura 11:

Figura 11. Sistematização do procedimento criado pela turma.

Fonte: Adaptado de Karpov (2013)11

O momento final teve como objetivo identificar a espécie a que aquele animal pertence 
e, para isso, os estudantes tinham que usar o modelo produzido na figura 11. O professor 
apresentou um conjunto de cartões, contendo a imagem do animal e um pequeno texto, 
como o exemplo da figura 12:

11 Tradução livre feita pelos autores.
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Figura 12. Um exemplo de um problema.

Fonte: Adaptado de Karpov (2013)12

Todos os momentos desta tarefa refletem um princípio didático vital defendido por 
Talizina (1988): o da retroalimentação. Para essa autora, a aprendizagem deve ser conce-
bida como um processo contínuo, o qual precisa ser acompanhado continuamente de um 
movimento de retroalimentação imediato, isto é, de feedbacks contínuos, que proporcionem 
aos estudantes informações sobre o seu desenvolvimento durante a atividade de estudo.

Karpov (2013) afirma que com essa tarefa houve um envolvimento grande dos estu-
dantes, que estavam realmente mobilizados a resolver a lição, e um deles chegou a dizer 
após o fim da tarefa: “Agora eu entendo como isso funciona”13 (KARPOV, 2013, p. 28).

c) Uma lição sobre “Como identificar que forma de governo é esta”

Essa tarefa de História foi planejada por Karpov (2013) para ser desenvolvida com os 
estudantes do 9.º ano do ensino norte-americano. O objetivo era identificar as formas de 
governo, e a tarefa foi organizada em seis momentos, assim como a primeira que foi apre-
sentada nesta seção.

Para dar início à tarefa e criar um ambiente de envolvimento e mobilização, o professor 
fez a seguinte pergunta (figura 13):

Figura 13. O problema inicial.

“Em uma pesquisa realizada em um país em 1985, 21 por cento da população disse que um 
determinado governo que governou seu país foi o melhor que viram nos últimos 60 anos; eles 

acreditavam que este governo devolveu a prosperidade econômica ao seu país. Que tipo de 
governo era esse?14”

Fonte: Adaptado de Karpov (2013).

12 Tradução livre feita pelos autores.
13 Tradução livre que fizemos de “Now I understand how it works.” (KARPOV, 2013, p. 28).
14 Tradução livre que fizemos de “In a survey performed in one country in 1985, 21 percent of the population said that a particular 

government that ruled their country was the best they had seen in the last 60 years; they believed that this government returned 
economic prosperity to their country. What kind of government was this?” (KARPOV, 2013, p.28).
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Após esse questionamento, iniciou-se um debate com a turma. Segundo Karpov (2013, 
p. 28), os “estudantes decidiram por unanimidade que este governo era uma democracia, e al-
guns até sugeriram que os resultados da pesquisa se referiam a Franklin Delano Roosevelt” 15.

No segundo momento da tarefa, o professor apresentou uma nova pergunta (figura 14):

Figura 14. O segundo problema.

“Este país era governado por uma pessoa muito religiosa. Seu pai também governou este país. Que 
tipo de governo era esse?”16 

Fonte: Adaptado de Karpov (2013).

Após nova rodada de debate, os estudantes chegaram à conclusão de que o segundo 
contexto era uma monarquia. Contudo, o professor os deixou surpresos, ao apresentar-lhes 
as respostas e identificar, no primeiro cenário, a ditadura do General Franco na Espanha e, 
no segundo, o Governo de George W. Bush. O trecho a seguir revela como as perguntas 
envolveram os estudantes no debate (figura 15):

Figura 15. Um diálogo em classe.

Estudante, referindo-se ao segundo cenário
Estudante: Você não nos disse que ele foi eleito?

Professor: Mas você não perguntou isso. Se você não tiver informações suficientes, não deve fazer 
julgamentos! Vamos aprender no que devemos prestar atenção, ao responder perguntas como 

estas.

Fonte: Adaptado de Karpov (2013)17

Esses dois momentos iniciais, além de estarem vinculados à etapa motivacional, es-
tão claramente relacionados ao princípio didático da vinculação da aprendizagem com a 
vida. Para Talizina (1988), é uma obrigação da escola fornecer as condições para que os 
estudantes relacionem o que eles aprendem dentro das instituições de ensino, com as suas 
vivências e experiências e também com a sua própria visão de mundo.

Assim como na tarefa anterior, o terceiro momento foi destinado ao fornecimento, para 
os alunos, dos conceitos do domínio da disciplina, na forma de definições escritas (Figura 16).

15 Tradução livre que fizemos de “In a survey performed in one country in 1985, 21 percent of the population said that a particular gover-
nment that ruled their country was the best they had seen in the last 60 years; they believed that this government returned economic 
prosperity to their country. What kind of government was this?” (KARPOV, 2013, p.28).

16 Tradução livre que fizemos de “The students unanimously decided that this government was a democracy, and some even suggested 
that the results of the survey referred to Franklin Delano Roosevelt.” (KARPOV, 2013, p.28).

17 Tradução livre feitas pelos autores.
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Figura 16. Conceitos abordados na tarefa18.

Democracia: forma de governo no qual o poder político é exercido por um líder ou
partido político eleito pelos cidadãos. As seguintes formas de governo são
democráticas:

República presidencial
Republica parlamentar
Monarquia constitucional

Autoritarismo: o país é dominado por um líder ou por uma pequena elite, sem o
consentimento dos cidadãos. As seguintes formas de governo são autoritárias:

Teocracia
Monarquia (As seguintes formas de governos são monarquias)

Monarquia absoluta
Monarquia constitucional

Não há definição aqui?
Totalitarismo
Ditadura

Governos: conceitos e definições

Fonte: Adaptado de Karpov (2013)19.

Novamente, após a apresentação das ideias sobre o tema, o professor e os alunos, 
juntos, passam a desenvolver um procedimento para dizer a qual forma um determinado 
governo pertence.

Com o modelo produzido, iniciou-se o penúltimo momento da tarefa, que consistiu na 
apresentação de problemas relacionados ao tema. Nesses problemas, as descrições de 
diferentes governos continham características essenciais, que se confundiam com outras, 
irrelevantes. Para resolver os problemas, os estudantes deveriam usar o modelo gráfico 
produzido por eles em parceria com o professor.

Este momento da tarefa e os demais refletem um importante princípio didático defendido 
por Talizina (1988): para ela, há necessidade de enfatizar o caráter ativo da assimilação, 
pois esse “exige do ensino a busca pelo tipo mais produtivo de atividade para atingir os 
objetivos” (NUÑEZ, 2009, p.141).

Para encerrar, no último momento, o professor propôs uma tarefa de casa que exigia 
que cada aluno trouxesse para a próxima aula uma descrição de um governo. Com essa 
descrição, ele deveria escolher um colega que iria analisar e identificar qual forma de go-
verno era aquela descrita.

O que se segue é um exemplo de um dos cenários criados na tarefa de casa (figura 17):

18 As definições das categorias secundárias (República presidencial e parlamentar, monarquia constitucional, teocracia e monarquia) e 
terciárias (monarquia absoluta e constitucional) foram omitidas pelos autores.

19 Tradução livre feita pelos autores.
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Figura 17. Um problema criado na tarefa da casa.

“Há um país onde os membros do gabinete serviam à vontade do líder. Muitas pessoas ficaram 
insatisfeitas com o líder e ficaram muito felizes quando ele encerrou o período de tempo para o 

qual havia sido eleito por eles”.20

Fonte: Adaptado de Karpov (2013).

Segundo Karpov (2013, p.29):

Neste exemplo, a estudante usou criativamente as palavras “membros do 
gabinete serviram à vontade do líder”, “muitas pessoas ficaram insatisfeitas 
com o líder” para confundir uma colega de classe e fazê- la acreditar que este 
era um governo não democrático, embora as palavras-chave “o período de 
tempo definido para o qual foi eleito por eles” indiquem claramente que se 
tratava de uma democracia presidencial (especificamente, o aluno se referia 
à presidência de George W. Bush).21

Todos os alunos resolveram quase todos os problemas corretamente, com o uso do 
modelo gráfico. Segundo Karpov (2013, p. 29), “às vezes, os alunos cometiam erros, mas 
corrigiam eles próprios assim que o professor pedia para verificarem novamente a resposta”22. 
Além disso, de forma inédita, todos os alunos fizeram o dever de casa apresentado no sexto 
momento. E mais, “vários alunos contaram com alegria ao professor que haviam dado proble-
mas de ‘governo’ aos pais e que eles não conseguiram resolvê-los”23 (KARPOV, 2013, p. 29).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no estudo realizado e apresentado neste texto, é possível perceber que, no 
Sistema de Ensino Desenvolvimental Galperin-Talizina, a preocupação estava em organizar 
e estruturar o ensino para o favorecimento da aprendizagem, visando ao desenvolvimento 
da formação de ações mentais. Nessa perspectiva, a transição da atividade externa a interna 
ocorre em um processo de etapas de assimilação.

20 Tradução livre que fizemos de “There is a country where members of the cabinet served at the pleasure of the leader. Many people 
became dissatisfied with the leader, and they were very happy when he ended the set period of time for which he had been elected by 
them.” (KARPOV, 2013, p.29).

21 Tradução livre que fizemos de “In this example, the student creatively used the words “members of the cabinet served at the pleasure 
of the leader,” “many people became dissatisfied with the leader” to confuse a classmate and make her believe that this was a non-de-
mocratic government, although the keywords “the set period of time for which he had been elected by them” clearly indicate that this 
was a Analisando essa tarefa, o professor indicou que, diferentemente das outras vezes em que ministrou esse mesmo conteúdo, os 
alunos se envolveram com a lição. Se, no passado, os alunos ficavam entediados, não demonstravam muito interesse pelo tema e 
não podiam usar essas informações para identificar a forma de governo em um determinado país, dessa vez, tudo foi diferente. Os 
estudantes estavam realmente interessados no assunto.

22 Tradução livre que fizemos de “sometimes, the students made errors, but corrected these errors themselves as soon as the teacher 
asked them to re-check the answer” (KARPOV, 2013, p. 29).

23 Tradução livre que fizemos de “Several students told the teacher with joy that they had given “government” problems to their parents, 
and they could not solve them.” (KARPOV, 2013, p. 29).
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A possibilidade de trazer os estudos de Galperin e Talizina para o contexto da educação 
escolar implica que o professor compreenda como ocorre cada uma dessas etapas e como, 
da organização do ensino a partir de seus fundamentos, decorrem princípios didáticos que 
podem ser considerados como orientadores para as suas ações. Além disso, a colaboração 
entre professor e aluno é outro elemento que se faz preponderante, uma vez que dela depen-
de a motivação do aluno para a assimilação de novos conteúdos e para o desenvolvimento 
de motivos voltados à aprendizagem. Os Presidential Democracy (specifically, the student 
referred to the Presidency of George W. Bush)”. (KARPOV,2013, p.29) esforços do professor 
devem sempre estar direcionados à aprendizagem do aluno, e seu papel na formação da 
atividade de estudo é crucial, pois é por meio do seu ensino que o aluno assimila a expe-
riência social e pode chegar à essência dos conceitos e aos meios de trabalhar com eles.

Por isso, de forma geral, ao pensarem na organização do ensino com base nas ideias 
de Galperin (ARIEVITCH; HAENEN, 2005) e Talizina (2009) que estiveram presentes nos 
exemplos que apresentamos, os professores devem levar em consideração:

• promover a motivação de aprendizagem dos alunos em relação ao tema em ques-
tão;

• fornecer aos alunos os conceitos essenciais relacionados ao tema abordado;
• desenvolver estratégias e esquemas conceituais para resolver os problemas vincu-

lado aos conceitos estudados;
• proporcionar aos estudantes a possibilidade de resolver problemas relacionados 

aos conceitos estudados.

Levando em conta essas ideias, ficam evidentes as implicações para a formação de 
professores e de sua identidade. Só é possível compreender a formação docente por meio 
do envolvimento em um processo de colaboração prática transformativa, realizada por meio 
de contribuições individuais singulares, que se tornam a base ontológica para o desenvol-
vimento humano (ENGENESS; LUND, 2020). Nesta perspectiva, a identidade do professor 
é construída segundo as agendas de vida orientadas para a mudança nas práticas sociais 
(STETSENKO, 2009).

Para Galperin e Talizina, a educação não é a simples aquisição de conhecimento mo-
vida apenas pela necessidade de conhecer, mas é compreendida como um projeto ativo de 
tornar-se humano por meio de sua própria atividade.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é propor um sistema didático baseado na teoria histórica 
cultural, por intermédio do processo de assimilação Galperin - Talízina1 e o ensino pro-
blematizador de Majmutov e a Atividade de Situações Problema Discente de Mendoza e 
Delgado, que tem como base as investigações do grupo de pesquisa Didática da Resolução 
de Problemas em Ciências e Matemática.

O grupo de pesquisa está vinculado ao curso de formação de professores Licenciatura 
em Matemática da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e aos mestrados profissionais 
de Ensino de Ciências e acadêmico em Educação da Universidade Estadual de Roraima 
(UERR), onde são realizadas a maior parte das pesquisas. Outros trabalhos investigativos 
são realizados no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, vinculado à UFRR 
e no doutorado em Educação em Ciências e Matemática da Rede Amazônica de Educação 
em Ciências e Matemática (REAMEC) em rede, sendo promotora a Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT).

O primeiro trabalho experimental foi realizado mediante Atividade de Situações Problema 
(ASP) em Matemática como uma metodologia de ensino para a aprendizagem do conteúdo 
de Álgebra Linear aos estudantes do curso de Sistema de Informação, utilizando o sistema 
didático Galperin – Talízina. Aplicando técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativas, gru-
po de controle e estudo de caso foi demostrado que a estratégia proposta contribui para a 
aprendizagem dos estudantes (MENDOZA, 2011; MENDOZA; DELGADO, 2013; NUNES; 
MENDOZA; DELGADO, 2014). Posteriormente mediante dissertações de mestrados e tra-
balho de conclusão de curso de graduação, foram realizadas pesquisas utilizando a ASP em 
Matemática e foram ampliadas para o ensino em Ciências na educação básica e superior2.

Mendoza e Delgado (2018), recomendam a utilização do sistema Galperin – Talízina 
para a organização do processo de ensino e aprendizagem, mas enfatizando as ideias de 
Majmutov na construção pelo professor de tarefas com uma contradição objetiva e potencial 
em converter-se num problema para o estudante, denominado “problema discente3”. Daqui 
surge a modificação ASP em Matemática4 para a Atividade de Situações Problema Discente5 
(ASPD) a partir da influência de Majmutov.

1 O sistema Galperin – Talízina será entendido o processo de ensino aprendizagem fundamentado na  teoria de formação por etapas 
das ações mentais e conceitos de Galperin, a direção da atividade de estudo  de Talízina.

2 As dissertações de mestrados e os trabalhos de conclusão de curso, assim como outras publicações em  revistas poderão encontrar 
na página oficial do grupo de Didática da Resolução de Problemas em Ciências e Matemática em “https://w3.dmat.ufrr.br/hector/”.

3 O termo “problema discente” no artigo citado aparece como “problema docente” traduzido do espanhol que é interpretado como o 
problema do estudante.

4 Definido em Mendoza e Delgado (2017).
5 Definido em Mendoza e Delgado (2020).
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O sistema didático deve contribuir para a formação de habilidade na resolução de 
problemas baseado na teoria de formação das ações mentais e conceitos de Galperin, na 
direção da Atividade de Estudo de Talízina e na resolução de Problema segundo Majmutov, 
sendo denominado sistema didático Galperin – Talízina – Majmutov. Neste trabalho se am-
pliarão as ideias publicada em Mendoza e Delgado (2020).

O primeiro momento consiste em formular os princípios do sistema didático, funda-
mentado no materialismo dialético, teorias de Galperin, Talízina e Majmutov. Posteriormente 
será construído os elementos que o compõe e, por último, as contribuições para a pesquisa 
no ensino de resolução de problemas.

DESENVOLVIMENTO

Segundo Longarezi (2020), no contexto da Psicologia Histórico Cultural da Atividade 
existem três sistemas didáticos: Elkonin–Davidov–Repkin, Galperin-Talizina e Zankov. Eles 
têm como elementos comuns a Teoria da Atividade mediante Vigotsky, Leontiev, Rubinstein 
entre outros, mas possuem aspectos diferentes. O sistema Elkonin – Davidov – Repkin pro-
duziu uma teoria da atividade com o objetivo da formação e desenvolvimento do pensamento 
teórico; o sistema Galperin – Talízina, seu elemento central é a transformação da atividade 
externa em interna, num processo gradual de formação das ações mentais por etapas e 
o sistema Zankov considera o desenvolvimento geral de qualidades da personalidade tais 
como a inteligência, os sentimentos internos e os valores morais.

Princípios do sistema didático

Este sistema didático tem como base filosófica o materialismo dialético por meio da 
teoria do reflexo e a lógica dialética.

O pensamento é objeto não somente da psicologia, senão também e,  so-
bretudo da lógica dialética [...] O problema da lógica é questão da  verdade, 
segundo a relação cognitiva entre pensar e ser. O problema  da psicologia é 
o desenvolvimento do processo mental, a atividade  mental do indivíduo na 
relação concreta mútua ou recíproca do pensamento com outros aspetos da 
psicologia. [...] O psíquico  (interno) vem determinado mediante sua relação 
com o objetivo  (externo), a lógica das coisas, ou seja, dos objetos do pensa-
mento,  passa a formar a psique do indivíduo com seu conteúdo objetivo e se  
faz consciente mais ou menos adequadamente em seu pensamento.  Por isso, 
torna-se lógico, que não se resolve de forma alguma no psicológico-subjetivo 
e que externamente não se opõe a tudo o  psicológico, no princípio decisivo 
da consciência do indivíduo  (RUBINSTEIN, 1967, p. 381, tradução nossa).

O conhecimento começa com as sensações como reflexo isolado das qualidades dos 
objetos e fenômenos do mundo material e as percepções como representações do conjunto 
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das relações desta qualidade, ambas atuam diretamente sobre os órgãos dos sentidos. Mas 
percepções seriam impossíveis sem as experiências anteriores.

A transformação das categorias de lógica e psicologia em categoria didática 
também significa modificar o sistema de conceitos tradicionais, pois propor-
cionará a possibilidade de elaborar uma nova teoria do ensino, cuja utilização 
na prática será cientificamente fundamentada na abordagem das estruturas 
de atividade do cientista e do estudante (MAJMUTOV, 1983, p. 32, tradução 
nossa).

O ensino problematizador é definido por Majmutov como se mostra na continuação:

O ensino problematizador é um tipo de ensino que tende ao desenvolvimento, 
onde se combina a atividade sistemática, independente de orientação dos es-
tudantes, com a assimilação já preparada da ciência e, o sistema de métodos, 
que se estrutura tomando em consideração a suposição do objetivo e o princí-
pio da problematicidade; o processo de interação do ensino e aprendizagem 
orientado à formação da concepção materialista do mundo nos estudantes, sua 
independência cognitiva, motivos estável de estudos e capacidades mentais 
(incluindo as criatividade) durante a assimilação dos conceitos científicos e 
procedimentos da atividade, que estão determinado pelo sistema de situa-
ções problema (MAJMUTOV, 1983, p. 265-266, tradução nossa). [...] O ensino 
problematizador como atividade do professor é encaminhado à criação de 
um sistema de situações problema, a exposição do material docente e sua 
explicação (total ou parcial), a direção da atividade dos estudantes de conhe-
cimentos novos, tanto em forma de conclusões já preparadas ou mediante a 
formulação independente de problemas discentes e sua solução (MAJMUTOV, 
1983, p. 266, tradução nossa).

Majmutov define a aprendizagem problematizadora:

É uma atividade discente cognoscitiva dos estudantes com a assimilação 
dos conhecimentos e procedimentos da atividade, mediante a percepção das 
explicações do professor nas condições de uma situação problema, análise 
independente (ou com ajuda do professor) de situações problema, a formu-
lação de problema e sua solução, mediante a formulação (lógico e intuitivo) 
de suposições e hipóteses, sua fundamentação e demonstração, assim como 
mediante a verificação do nível de correções das soluções. Todo este tipo de 
trabalho mental dos estudantes se realiza por intermédio da orientação do 
professor, e garantirá a formação de uma personalidade intelectual ativa e uma 
consciência ética (MAJMUTOV, 1983, p. 266, tradução nossa).

Majmutov (1983, p. 346-347) coloca que todo ensino não deve ser sempre proble-
matizador por meio das soluções de problemas discentes e a assimilação independente 
(descobrimento) do material docente e que deve combinar-se com a assimilação reprodutiva 
daquilo que o professor expõe e aparece nos livros de textos. Os estudantes não devem 
seguir os caminhos históricos de desenvolvimento do saber humano, porém, os princípios 
e procedimentos generalizados da ação devem se repetir para a assimilação como uma 
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atividade criativa. O ensino problematizador não resolve todos os problemas de ensino 
e aprendizagem, mas é necessária sua utilização para atingir um tipo de ensino que visa 
ao desenvolvimento dos estudantes. Também sua utilização em forma esporádica ativa o 
processo de ensino e aprendizagem, sem embargo não cria condições suficientes para o 
desenvolvimento das capacidades mentais.

Fundamentada na Teoria da Atividade, o estudante se relaciona com os conteúdos por 
meio de uma atividade de estudo, constituídas por ações com suas respetivas operações 
para alcançar um objetivo de ensino para a formação de competências, habilidades, hábi-
tos, conceitos e procedimentos. Os motivos e necessidades devem estar muito próximo do 
objetivo de ensino.

A organização do processo de ensino e aprendizagem deve ser planejada para a 
transformação da atividade de estudo externa em interna, seguindo aspectos psicológicos 
da teoria de formação por etapas das ações mentais e dos conceitos de Galperin e metodo-
lógicos da teoria geral de direção da atividade proposta por Talízina6. Como consequência 
da direção da atividade externa à interna, a qualidade da formação das ações mentais está 
dada pelas características primárias (forma, generalizada, explanada e assimilada) e secun-
dárias (razoável, consciente, abstrata e solida).

Considera-se para a eficácia do processo de ensino e aprendizagem que o estudante 
deve apropriar-se de uma Base Orientadora Ação (BOA) com caraterísticas completa e geral, 
que permita sua aplicação ao conjunto de tarefas e fenômenos de uma mesma classe, mas 
a construção é realizada por ele de forma independente (BOA III)7. O professor participa da 
construção da BOA desejada por meio do modelo da ação e de controle, que é conhecido 
como Esquema da Base de Orientação da Ação (EBOCA)8.

Núñez considera que a teoria de Galperin permite enfrentar tarefas novas por meio de um 
pensamento teórico com orientações heurísticas considerando o rol mediador do professor.

[...] A teoria de Galperin não deve ser compreendida como uma referência 
estreita, nesse sentido – não fornecer algarismos e procedimentos prontos 
–, mas como uma referência ampla que permite um processo de negociação 
de sentidos entre os recursos disponível pelos estudantes e a estrutura de 
operações do conceito em formação, a fim de construir, elaboração conjunta 
(estudantes e professores) um modelo de atividade para a solução de um 
amplo conjunto de tarefas dentro de um dado grau de generalização e com 

6 Em Talízina (1988) poderão encontrar explicação detalhada da integração dos aspectos psicológicos de formação das ações mentais 
e metodológicos de sua mediação.

7 Em Talízina (1988) poderão encontrar explicação detalhada da integração dos aspectos psicológicos de formação das ações mentais 
e metodológicos de sua mediação.

8 É o planejamento objetivo desejado pelo professor, as condições da execução e o controle (NÚNEZ; RAMALHO, 2017, NÚNEZ, 
2018, NÚÑEZ; MELO; GONÇALVES, 2019).
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potencial para a transferência para novas aprendizagens de formas criativas 
(NÚÑEZ, 2013, p. 306).

O mesmo autor acrescenta:

[...] O processo de internalização não é a transposição mecânica de uma 
função do exterior para a psique, mas sim o processo de construção da es-
trutura interna (mental) da consciência. É um movimento que vai do concreto 
(material ou materializado) ao abstrato (mental), quando as ações são novas 
e os estudantes não dispõem de ferramentas cognitivas que lhes permitam 
operar nos planos da linguagem externa ou mental. Isso não implica uma visão 
empírica da aprendizagem por parte de Galperin. [...] O esquema da formação 
por etapas da ação de orientação no plano mental permite formar, em todos 
os estudantes, ações mentais de orientação adequadas, e estas, por sua vez, 
segundo as qualidades definidas, funcionam como um mecanismo heurístico 
para dirigir um mesmo processo, respeitando as diferenças individuais. [...] 
O modelo das etapas não deve ser pensado como um esquema fixo, mas 
como uma orientação heurística que possibilita ao professor organizar um 
ensino que promova o desenvolvimento intelectual dos estudantes (NÚNEZ; 
RAMALHO, 2017, p. 23).

Solovieva e Roja (2013) consideram que uns dos aportes científico de Talízina é que 
demostrou a eficácia da aplicação prática da teoria geral da direção no processo de ensino 
e aprendizagem considerando suas especificidades por intermédio da teoria de Galperin, 
levando em conta o processo psicológico do externo ao interno, modificado estes quatro 
pontos de vista: a) do material ao ideal; b) do social ao individual; c) do desdobrado ao re-
duzido e d), compartilhado ao independente.

N. F. Talízina contribuiu para o estudo dos problemas do ensino programado9 e 
da aplicação dos meios técnicos no processo de ensino-aprendizagem. Seus 
estudos visam esclarecer as possibilidades de aplicação da teoria geral da 
direção (cibernética) ao processo de ensino e estabelecer as relações entre 
esta teoria geral e a teoria do ensino-aprendizagem. Esses estudos possibi-
litaram abrir novos caminhos para a elaboração de problemas de direção do 
processo de aquisição de conhecimento (SOLOVIEVA; ROJA, 2013, p. 363).

No entanto, Majmutov (1983, p. 105) destaca os esforços de N. F. Talízina em sua 
concepção de ensino por invariantes faz tentativa por unir a teoria da direção e psicologia 
pedagógica, considerando como objeto de direção não somente o estudante como perso-
nalidade, senão também a atividade dos estudantes. Portanto, o professor tem dois objetos 
de direção, o estudante e sua atividade. Do ponto de vista do ensino problematizador, se 
apresentada como a mais correta perspectiva, a determinação do ensino por invariante como 

9 O termo de “ensino programado” foi utilizado nos anos oitenta, mas agora se utiliza “ensino sobre a base do invariante” ou “ensino 
sobre a base da teoria da atividade” (SOLOVIEVA; ROJAS, 2013, p. 363). A continuação se utilizará o termo “ensino por invariante”.
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um tipo especial de trabalho independente do estudante, pode ser utilizado como meio para 
o direcionamento mais adequado de sua atividade mental.

Organização do sistema didático segundo Majmutov (MENDOZA; DELGADO, 2020), 
deve-se planejar o material docente do geral para o particular, mas que garanta a inde-
pendência dos estudantes, criando situações novas mais perto do elemento geral que do 
particular. Ao introduzir os novos conceitos e princípios, primeiro necessita-se verificar os 
conhecimentos anteriores necessários para a atividade do estudante na solução do proble-
ma discente e deve ser mediada pela explicação do professor na formação do sistema de 
procedimentos da atividade mental dos diferentes tipos de situações problema. Finalmente, 
precisa-se garantir aos estudantes as informações necessárias, atualizadas e suas fontes 
para a avaliação e/ou autoavaliação.

A organização do ensino problematizador envolve a aplicação de procedi-
mentos e métodos de ensino que levam ao surgimento de situações problema 
interrelacionadas e predeterminam a utilização pelos estudantes de métodos 
de aprendizagem que correspondam ao objetivo didático da aula. [...]
Em primeiro lugar, trata-se de ensinar o professor a criar, por meio de  pro-
cedimentos especiais, situações problema onde elas mesmas não surgem, a 
confrontar sistematicamente o estudante com problemas discentes que poste-
riormente se tornam complexos e orientar o curso de sua atividade cognitiva ao 
longo do ensino [...] em segundo lugar, ensinar aos estudantes os procedimen-
tos para analisar as situações problema que surgiram, ver os problemas, tomar 
consciência deles e formulá-los, bem como os modos de atividade heurística 
voltados para a resolução dos problemas formulados, em última instância, leva 
à modificação da estrutura do processo mental e à formação do pensamento 
lógico-teórico e intuitivo (MAJMUTOV, 1983, p. 270).

Por outro lado, Talízina (MENDOZA; DELGADO, 2020) indica que a organização do 
processo de ensino e aprendizagem para a atividade de estudo (ações, operações, objetivo 
de ensino, necessidades e motivos) dos estudantes constitui o objeto de direção por meio de 
uma base orientadora de ação com ações invariantes dentro da zona de desenvolvimento 
proximal. As seleções das tarefas devem garantir o processo de assimilação por intermé-
dio das etapas de formação das ações mentais. A regulação é determinada pela natureza 
das informações obtidas através do enlace de retorno e pela lógica interna do processo de 
assimilação. A correção do processo de assimilação considera não apenas a natureza do 
afastamento da realização da atividade correta, mas as causas que o originaram.

A Atividade de Situações Problema Discente (ASPD) como atividade de estudo tem 
como modelo do objeto a formação de competências e habilidades na resolução de problemas 
discentes, num contexto de ensino e aprendizagem, no qual exista uma interação entre o 
professor, o estudante e a tarefa problematizadora na zona desenvolvimento proximal; com 
o uso da tecnologia disponível e de outros recursos didáticos, para transitar pelas etapas de 
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formação das ações mentais. Se entende por tarefa problematizadora aquela que apresenta 
uma contradição objetiva entre o conhecimento conhecido e desconhecido.

A ASPD está formada pelo sistema de ações e operações. A primeira ação é “Formular 
a problema discente” formada pelas operações: a) Determinar os elementos conhecidos a 
partir dos dados e/ou condições e/ou conceitos e/ou procedimentos da tarefa; b) Definir os 
elementos desconhecidos a partir dos dados e/ou condições e/ou conceitos e/ou procedi-
mentos da tarefa e, c) Reconhecer o conhecimento buscado e/ou objetivo.

A segunda ação é “Construir o núcleo conceitual e procedimental” e as operações 
são: a) Selecionar os possíveis conhecimentos necessários para a solução do problema 
discente; b) Atualizar outros conceitos e procedimentos conhecidos que possam estar vin-
culados com os desconhecidos; c) Expressar a contradição entre o conhecimento conhecido 
e desconhecido e d) Encontrar estratégia(s) de conexão entre os conceitos e procedimentos 
conhecidos e desconhecidos

A terceira ação é “Solucionar o problema discente”, está constituída pelas operações: 
a) Aplicar a(s) estratégia(s) para relacionar os conhecimentos conhecidos e desconhecidos; 
e b) Determinar o conhecimento buscado e/ou objetivo.

A última ação é “Analisar a solução do problema discente”, está organizada pelas ope-
rações: a) Verificar se a solução corresponde com o objetivo e as condições do problema 
discente; b) Verificar se existem outras maneiras de solucionar o problema discente a partir do 
conhecido atualizado com o desconhecido; e, c) Analisar a possibilidade da reformulação do 
problema discente por meio de modificações dos objetivos, dados, condições, estratégias, etc.

Os modelos das ações e de controle (ver quadro 1) da Atividade de Situações Problema 
Discente podem ser utilizados como indicadores para a formação de habilidades na resolu-
ção de problemas discentes.
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Quadro 1. O modo da ação e de controle da Atividade de Situações Problema Discente.

Modo da Ação
Modo de Controle

Ação Operações

Formular o proble-
ma discente

O1. Determinar os elementos conhecidos a partir dos 
dados e/ou condições e/ou conceitos e/ou procedimen-
tos da tarefa.
O2. Definir os elementos desconhecidos a partir dos da-
dos e/ou condições e/ou conceitos e/ou procedimentos 
da tarefa.
O3. Reconhecer o conhecimento buscado e/ou objetivo.

C1. Determinou os elementos conhecidos a partir dos 
dados e/ou condições e/ou conceitos e/ou procedimen-
tos da tarefa?
C2. Definiu os elementos desconhecidos a partir dos da-
dos e/ou condições e/ou conceitos e/ou procedimentos 
da tarefa? 
C3. Reconheceu o conhecimento buscado e/ou objetivo?

Construir o núcleo 
conceitual e proce-

dimental

O4. Selecionar os possíveis conhecimentos necessários 
para a solução do problema discente.
O5. Atualizar outros conceitos e procedimentos conheci-
dos que possam estar vinculados com os desconhecidos.
O6. Expressar a contradição entre o conhecimento co-
nhecido e desconhecido.
O7. Encontrar estratégia(s) de conexão entre os concei-
tos e procedimentos conhecidos e desconhecidos.

C4. Selecionou os possíveis conhecimentos necessários 
para a solução do problema discente?
C5. Atualizou outros conceitos e procedimentos co-
nhecidos que possam estar vinculados com os desco-
nhecidos? C6. Expressou a contradição entre o conheci-
mento conhecido e desconhecido?
C7. Encontrou estratégia(s) de conexão entre os concei-
tos e procedimentos conhecidos e desconhecidos?

Solucionar o pro-
blema discente

O8. Aplicar a(s) estratégia(s) para relacionar os conheci-
mentos conhecidos e desconhecidos.
O9. Determinar o conhecimento buscado e/ou objetivo.

C8. Aplicou a(s) estratégia(s) para relacionar os conheci-
mentos conhecidos e desconhecidos?
C9. Determinou o conhecimento buscado e/ou objetivo?

Analisar a solução 
do problema 

discente

O10. Verificar se a solução corresponde com objetivo e 
as condições do problema discente.
O11. Verificar se existem outras maneiras de solucionar 
o problema discente a partir do conhecido atualizado 
com o desconhecido.
O12. Analisar a possibilidade da reformulação do pro-
blema discente por meio de modificações dos objetivos, 
dados, condições, estratégias, etc.

C10. Verificou se a solução corresponde com objetivo e 
as condições do problema discente?
C11. Verificou se existem outras maneiras de solucionar 
o problema discente a partir do conhecido atualizado 
com o desconhecido?
C12. Analisou a possibilidade da reformulação do pro-
blema discente por meio de modificações dos objetivos, 
dados, condições, estratégias, etc?

Fonte: Modificado de Mendoza, Delgado (2020).

Portanto, o Sistema Galperin - Talízina – Majmutov permite organizar o processo de 
ensino e aprendizagem na resolução de problemas como uma metodologia ensino, seguindo 
os princípios didáticos: a) a Atividade de Situações Problema Discente como objeto da direção 
do processo ensino e aprendizagem; b) o diagnóstico da Atividade de Situações Problema 
Discente; c) a seleção do sistema de tarefas com caráter problematizador segundo Majmutov; 
d) organização da sequência didática segundo Galperin - Talízina a partir da Resolução de 
problemas como metodologia de ensino, e e) o controle do processo de assimilação por 
ações e operações da Atividade de Situações Problema Discente e correção, se necessário.

A organização do processo de ensino e aprendizagem da resolução de problema como 
metodologia de ensino relaciona o estudante (sujeito) e o sistema de tarefas problemati-
zadoras (objeto) através da Atividade de Situações Problema Discente, onde o professor 
deve considerar esta relação como um fenômeno da realidade objetiva que se desenvol-
ve dialeticamente.
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Elementos do sistema didático.

O sistema didático está formado por cinco elementos articulados: objetivos, conteú-
dos, metodologias, recursos didáticos e avaliação, tendo como elemento hierárquico os 
objetivos de ensino.

A implantação do sistema requer organização e recursos, especialmente da participa-
ção e cooperação de todos os professores, pois todas as disciplinas contribuem com sua 
aplicação durante a Educação Básica e Profissional. A execução do sistema só produzirá 
efeitos positivos na mudança de hábitos, com um trabalho sistemático.

Os objetivos essenciais são desenvolver capacidades cognitivas, aprender co-
nhecimentos úteis para a vida cidadã e construir interesse por motivos cognitivos 
(MAJMUTOV, 1983, p. 271).

Destacam-se os objetivos específicos associados às ações da ASPD, devendo o es-
tudante formar ou aperfeiçoar habilidades como: interpretar diferentes linguagens, analisar, 
sintetizar e/ou comparar proposições, resolver diferentes tarefas problematizadoras, deduzir 
e/ou induzir argumentos, generalizar métodos e conceitos, elaborar e verificar hipótese, 
alcançar níveis de criatividade, fazer diversos tipos de cálculos, intuir possíveis soluções e 
aumentar sua independência cognitiva.

A amplitude e diversidade dos objetivos permite compreender a riqueza de possibilida-
des que o sistema didático pode proporcionar ao estudante, ainda que seja específico dentre 
o sistema Galperin – Talízina. Sua utilização sistemática deverá contribuir para a formação 
e acumulação de hábitos na aplicação criativa dos conhecimentos.

Os novos conteúdos, no sistema proposto, se subordinam aos objetivos e aparecem 
nas tarefas problematizadoras como elementos desconhecidos para posteriormente aparecer 
formando parte do núcleo conceitual e procedimental. Os conteúdos como conceitos, proce-
dimentos e atitudes vão aparecendo como necessidades para solucionar o problema. Parte 
dos conteúdos, como conhecimentos conhecidos, aparecem sempre nas tarefas e outros 
são lembrados na construção do núcleo, que será formado definitivamente para tratar de 
solucionar o problema. Assim o estudante desenvolve ao mesmo tempo os objetivos gerais 
e aprende os novos conhecimentos.

A metodologia principal é a resolução de problemas, onde se combinam tarefas com 
caráter criativo e outras reprodutivas. Sendo sua organização dependente do ponto de par-
tida, relacionado com o alcançado pelos estudantes nas qualidades das ações invariantes 
e suas diversas operações. Na metodologia, devem-se utilizar os diferentes tipos de proble-
mas adequados às disciplinas e, especialmente combinando aqueles cujas soluções sejam 
lógicas – analíticas e heurísticas. Assim, o problema é o centro da organização didática, 
perpassando por todas as etapas do processo de assimilação.
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A organização da metodologia depende de muitos fatores: disciplina, ponto de partida 
dos estudantes, recursos didáticos disponíveis, formação do professor. Portanto, deve-se 
usar diversas formas adaptadas à situação concreta, através de exemplos ou, inclusive, 
monólogos e/ou diálogos, com perguntas planejadas e dirigidas pelo professor. Lembrando 
que a metodologia se desenvolve na zona de desenvolvimento proximal.

Para Majmutov (1983, p. 355), muitas vezes se faz necessário uma exposição proble-
matizadora do professor, que consiste em que “... o professor comunica o material e fornece 
sua descrição e explicação criando simultaneamente situações problematizadora, desse 
modo leva constantemente os estudantes à atividade cognitiva parcial e totalmente indepen-
dente...”. Neste caso, o professor serve de exemplo de como o estudante deve executar as 
ações da Atividade de Estudo. A orientação, neste caso, entre a BOA III (geral, completa, 
independente) e IV (geral, completa, preparada).

Majmutov (1983, p. 281) deixa claro a possibilidade de transitar por quatro níveis do 
ensino problematizador: nível 1, ativação do pensamento não independente, quando o estu-
dante realiza apenas exercícios de forma independente; nível 2, trabalho semi independente, 
quando o estudante participa, junto ao professor, da resolução do problema; nível 3, trabalho 
independente, o estudante já resolve o problema com uma pequena ajuda do professor e 
nível 4, ativação criativa, o estudante cria modos novos de solução. Quando se faz necessário 
passar por todos esses níveis, situação comum em muitas escolas brasileiras, é necessário 
tempo para observar resultados expressivos.

Os recursos didáticos podem ser diversos, não existindo limites para sua utilização, 
sempre que se subordinem aos objetivos, mas a experiência demonstra que uso de tecno-
logia, jogos e experimentos podem ser bons aliados para estimular interesse e contribuir 
no trabalho do professor. Trabalhos desenvolvidos no grupo de pesquisa, onde os autores 
deste trabalho participam, mostram bons resultados e aceitação dos estudantes (SILVA, 
2019; SILVA et al., 2019; MATOS, 2016).

Especial atenção deve dedicar-se ao uso da tecnologia, cada vez mais disponível e 
avançada, dado que no sistema didático ela não só tem que responder aos objetivos, mas 
também à metodologia. Assim, aplicativo tipo tutoriais, pouco contribuem, entretanto, aqueles 
que ajudam a reduzir o tempo em cálculos repetitivos podem contribuir para dedicar-se em 
outras ações da Atividade mais proveitosas.

Avaliação como forma de controle da aprendizagem se mantem em todo o processo, 
começando com diagnóstico, para poder planejar a zona de desenvolvimento proximal, 
considerando o ponto de partida dos estudantes nas habilidades para resolver problemas e 
nos conceitos envolvidos nas tarefas.
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Na avaliação formativa o EBOCA (MENDOZA; DELGADO, 2020) servirá como mode-
lo, assim como os parâmetros de controle da qualidade das ações e operações. Segundo 
(TALÍZINA, 1988, p. 165-189) os principais parâmetros são: racionalidade das ações, assi-
milação consciente das ações, segurança na utilização dos conceitos e na realização das 
ações, ausência de apego excessivo às propriedades sensitivas dos objetos, generalização 
dos conceitos e ações, solidez das ações formuladas e grau desejado de automatização. A in-
tensidade com que é exigido cada parâmetro depende da etapa em que se está transitando.

A avaliação deve ser contínua e vai ganhando em complexidade à medida que se 
vencem as etapas. Especial ênfase deve ser dada à avaliação do nível de independência 
do estudante na solução dos problemas. A avaliação deve ser transparente e envolver os 
estudantes, estimulando o controle coletivo e o autocontrole.

A avaliação final deverá determinar em que etapa de Galperin cada estudante chegou, 
fixando-se metas, em cada experiência formativa, de sempre alcançar no mínimo a terceira 
etapa, garantia de aprendizagem consciente, com tarefas que estimulem as explicações e 
argumentos com base em conceitos, leis ou princípios e não apenas resolução de exercícios. 
Chegar até esta etapa significa alcançar o primeiro nível de criatividade (MAJMUTOV, 1983).

O alcance das etapas superiores de Galperin é também uma meta, mas depende dos 
objetivos de ensino; na Educação Básica o professor deve ser criterioso para não passar 
dos limites, mas na formação profissional será necessário que todos os estudantes cheguem 
a quarta e quinta etapa.

Como instrumentos de avaliação recomenda-se provas de lápis e papel, seminários, 
apresentação de trabalhos, roda de conversas, entrevistas, questionários e guia de observa-
ção. Esta última terá um importante papel nas análises da qualidade das ações realizadas.

Contribuição para pesquisa.

Para investigar a efetividade da Atividade de Situações Problemas Discente, são utiliza-
dos procedimentos metodológicos mistos (quantitativos e qualitativos) tendo como enfoque 
principal o qualitativo. A pesquisa quantitativa através da estatística orienta e direciona a 
qualitativa, ou seja, aplicando métodos quantitativo os estudantes são agrupados e cada 
grupo é analisado qualitativamente.

Na pesquisa quantitativa as ações da Atividade de Situações Problemas Discente foram 
convertidas em variáveis e as operações de controle são utilizadas como indicadores de 
atributos. Para designar o resultado quantitativo de cada variável será utilizado uma escala 
de 1 até 5 pontos e será definido um elemento essencial entre os indicadores. O elemento 
essencial é considerado a operação principal para executar a ação. Em seguida, serão 
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explicados os critérios do nível de desempenho para as ações e posteriormente serão de-
finidos (ver quadro 2) os elementos essenciais por ações:

• Se todos os indicadores estão corretos, obterá como nível de desempenho, o valor 
cinco (5).

• Se o indicador essencial está correto e existe pelo menos outro indicador parcial-
mente correto, obterá como nível de desempenho, o valor quatro (4).

• Se o estudante tem somente correto o indicador essencial, obterá como nível de 
desempenho, o valor três (3).

• Se o indicador essencial está incorreto e existe pelo menos outro indicador correto 
ou parcialmente correto, obterá como nível de desempenho, o valor dois (2).

Se todos os indicadores estão incorretos, obterá como nível de desempe-
nho, o valor um (1).

Quadro 2. Definição das variáveis na pesquisa quantitativa.

Variáveis Indicadores Indicador 
Essencial Pontuação

Formular o proble-
ma discente

C1. Determinou os elementos conhecidos a partir dos dados e/ou condições e/
ou conceitos e/ou procedimentos da tarefa?
C2. Definiu os elementos desconhecidos a partir dos dados e/ou condições e/
ou conceitos e/ou procedimentos da tarefa?
C3. Reconheceu o conhecimento buscado e/ou objetivo?

C3 1-5

Construir o núcleo 
conceitual e proce-

dimental

C4. Selecionou os possíveis conhecimentos necessários para a solução do pro-
blema discente?
C5. Atualizou outros conceitos e procedimentos conhecidos que possam estar 
vinculados com os desconhecidos?
C6. Expressou a contradição entre o conhecimento conhecido e desconheci-
do?
C7. Encontrou estratégia(s) de conexão entre os conceitos e procedimentos 
conhecidos e desconhecidos?

C6 1-5

Solucionar o pro-
blema discente

C10. Aplicou a(s) estratégia(s) para relacionar os conhecimentos conhecidos 
e desconhecidos;
C11. Determinou o conhecimento buscado e/ou objetivo.

C10 1-5

Analisar a solução 
do problema 

discente

C13. Verificou se a solução corresponde com objetivo e as condições do pro-
blema discente?
C14. Verificou se existem outras maneiras de solucionar o problema discente a 
partir do conhecido atualizado com o desconhecido?
C15. Analisou a possibilidade da reformulação do problema discente por meio 
de modificações dos objetivos, dados, condições, estratégias, etc?

C13 1-5

Fonte: Autores.

Na pesquisa qualitativa as ações da Atividade de Situações Problema Discente são con-
vertidas em categorias e as operações de controle em subcategorias (ver quadro 3). Na co-
luna referente à análise descritiva é realizado uma exposição dos dados coletados por meio 
dos instrumentos e na análise interpretativa é efetivado uma explicação mediante à teoria 
de aprendizagem.



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 244

Quadro 3. Categorias da pesquisa qualitativa.

Categorias Subcategorias Análise descritiva Análise interpretativa

Formular o problema 
discente

C1. Determinou os elementos conhecidos a partir dos dados e/ou 
condições e/ou conceitos e/ou procedimentos da tarefa?
C2. Definiu os elementos desconhecidos a partir dos dados 
e/ou condições e/ou conceitos e/ou procedimentos da tarefa?
C3. Reconheceu o conhecimento buscado e/ou objetivo?

- -

Construir o  núcleo  con-
ceitual e  procedimental

C4. Selecionou os possíveis conhecimentos necessários para 
a solução do problema discente?
C5. Atualizou outros conceitos e procedimentos conhecidos 
que possam estar vinculados com os desconhecidos?
C6. Expressou a contradição entre o conhecimento conhecido 
e desconhecido?
C7. Encontrou estratégia(s) de conexão entre os conceitos e 
procedimentos conhecidos e desconhecidos?

- -

Solucionar o problema 
discente

C12. Aplicou a(s) estratégia(s) para relacionar os 
conhecimentos conhecidos e desconhecidos?
C13. Determinou o conhecimento buscado e/ou objetivo?

- -

Analisar a solução do 
problema discente

C16. Verificou se a solução corresponde com objetivo e as 
condições do problema discente?
C17. Verificou se existem outras maneiras de solucionar o 
problema discente a partir do conhecido atualizado com o 
desconhecido?
C18. Analisou a possibilidade da reformulação do problema 
discente por meio de modificações dos objetivos, dados, 
condições, estratégias, etc?

- -

Fonte: Autores.

As características primárias e secundárias das ações que indicam a qualidade da for-
mação das ações mentais são convertidas em categorias de análises, mostrada no quadro 
4, por meio da análise descritiva dos instrumentos e interpretativa da teoria.
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Quadro 4. Guia qualitativa de observação das categorias da formação das ações mentais.

Dia:                                 Hora:                               Local:

Objeto da Atividade:

Estudantes da Atividade:

Objetivo da Atividade de Estudo:

Outras caraterísticas a destacar:

Categorias Análise descritiva
Análise interpretativa

Ações Primárias Ações Secundárias

Apropriação da ação pelo estudante (For-
ma)

Separação pelo estudante das proprieda-
des essenciais e não  essenciais da Ativi-
dade de  Estudo (Generalizado)

Capacidade dos estudantes de explicar as 
ações (Explanado)

Nível alcançado pelos estudantes na re-
alização correta das ações e associação 
com o objetivo da Atividade (Assimilado)

Realização das ações pelo estudantes e 
vínculo com o rol mediador com o profes-
sor (Independente)

Observações:

Fontes: Autores.

A partir da análise quantitativa serão sistematizados os resultados por estudante (ver 
tabela 1). Recorda-se que as ações são quantificadas de 1 até 5 e “Y” é a soma das ações que 
representará o desempenho na tarefa. Portanto, a variável “Y” poderá ter como menor valor 
4 e maior 20. Posteriormente, pode ser utilizado uma estatística descritiva utilizando gráficos 
para mostrar os resultados, buscando explicações por intermédio dos dados qualitativos.

Tabela 1. Sistematização da análise quantitativa por estudante.

Estudante
Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa n

1ªA2ªA3ªA4ªA    Y 1ªA2ªA3ªA4ªA    Y … 1ªA2ªA3ªA4ªA    Y

A01 …

A02 …

⁞ ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞ ⁞  ⁞  ⁞  ⁞ ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞ ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞  ⁞ ⁞  ⁞  ⁞ 

An …

Média

Medina

Moda

Dp

Legenda: 
A01 ... An: Alunos; 1ªA ...4ªA : Ações da ASPD com pontuações 1 até 5;
Y: Soma das Ações com pontuação entre 4 e 20.
DP: Desvio padrão.

Fontes: Autores.



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 246

Na variável “Y”, (desempenho da tarefa), mediante uma distribuição de frequência, 
pode-se agrupar os estudantes nos intervalos de 4 até menor que 8; de 8 até menor que 
12, de 12 até menor que 16 e de 16 até 20. A partir daí, em cada grupo deverá realizar uma 
análise das categorias qualitativas predefinidas anteriormente, mas poderão surgir novas 
categorias qualitativas. Estas análises podem ser aplicadas em diferentes momentos, por 
exemplo, em avaliações diagnóstica, formativas e final. Para cada grupo e/ou entre diferentes 
grupos pode-se comparar cada momento, também poderá ser utilizado uma estatística infe-
rencial combinada com uma análise das categorias qualitativa. Poderão encontrar aplicação 
da metodologia descrita em Mendoza (2011) e Souza (2020).

Na atualidade, existem programas informáticos de análises estatísticos e análises 
qualitativos e que combinam ambos enfoques que poderão ser utilizados para aprimo-
rar os resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema didático proposto enfatiza a resolução de problemas como uma metodologia 
de ensino, considerando sua contribuição para a formação integral do estudante, dado que 
permite o desenvolvimento de habilidades cognitivas e atitudinais de grande relevância. 
Trata de aproveitar o profundo trabalho de Majmutov para construir o ensino problematizador 
como sistema didático, fundamentado na filosofia e psicologia da Teoria Histórico Cultural, 
mas ao mesmo tempo, reconhece os trabalhos de Galperin - Talízina para o processo de 
assimilação do estudante por etapas, fundamentado na teoria da Atividade, pedra angular 
da mesma teoria.

Os detalhes com que Majmutov apresenta a construção das tarefas com caráter proble-
matizador, com elementos conhecidos e desconhecidos que permitem criar uma contradição, 
e os diferentes caminhos de solução, lógico – analítico e heurístico, devem ser utilizados 
quando se aborda esta metodologia e sempre tendo como meta que o estudante alcance 
sua independência cognitiva, fator essencial para o desenvolvimento da criatividade.

A experiência acumulada por Majmutov e pelos presentes autores nos estudos empí-
ricos, por meio da coleta de dados durante o desenvolvimento da pesquisa, permite chegar 
a uma importante conclusão: não existe receitas, mas o professor é por excelência um 
mediador que tem as possibilidades de ativar a mente do estudante para aprender a pen-
sar cientificamente; sem dúvida uma das mais extraordinárias faculdades da evolução da 
consciência humana. Assim, o sistema didático considera as contribuições de três dos mais 
importantes cientistas da história da educação.
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza de las matemáticas continúa siendo un reto en las aulas escolares de 
la educación básica, a pesar de las modificaciones en los programas educativos en México 
(SEP, 2011, 2017) no se tiene una claridad ni del contenido matemático ni de la forma de 
enseñanza. En las investigaciones de Weiss, Block, Civera, Dávalos y Naranjo (2019), 
Rosas (2019), Areválo (2015) se muestran que las maestras de primaria desconocen los 
contenidos matemáticos, comenten errores en las instrucciones, presentan tareas aisladas 
y simplificadas, uso directo del material para solucionar tareas, predominio de la solución 
de algoritmos y errores conceptuales en libros y apuntes.

Desde el análisis de Galperin, Zaporózhets y Elkonin (1963), Talizina (2017; 2019) y 
Solovieva (2019), es posible señalar que la enseñanza tradicional, que se describía por con-
tener en su mayoría la exposición del docente, la repetición de definiciones, la concepción del 
maestro que enseña, que es experto y el alumno que solo memoriza, además de predominar 
la evaluación solo de los resultados, ha pasado al otro extremo. Es decir, la enseñanza ah-
ora está centrada en el alumno, en cómo aprende, para lo cual el docente tiene autonomía 
para colocar al alumno en actividades de aprendizaje que se relacionen con sus intereses 
y necesidades para lograr aprendizajes claves (ORTEGA, 2017). Sin embargo, a pesar de 
las modificaciones estructurales del programa educativo y aparentemente del enfoque edu-
cativo, aún permanece la visión de tener a un participante educativo de forma activa y otro 
de forma pasiva, la concepción naturalista del desarrollo, la prevalencia del conocimiento 
empírico y ausencia de dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este panorama nos obliga a buscar otras concepciones psicológicas y pedagógicas 
que brinden un análisis reflexivo y creativo para proponer y estructurar nuevos métodos de 
enseñanza que conlleven al desarrollo psicológico de los alumnos. Además, de darnos la 
posibilidad de poder formar, organizar y dirigir el proceso educativo, por lo que nosotros he-
mos elegido la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza (TALIZINA, 2019; SOLOVIEVA, 
2019). Debido a que esta teoría ha mostrado ser una alternativa real de ser llevada a las aulas 
en el contexto mexicano (SOLOVIEVA; ORTIZ; QUINTANAR, 2010; ZÁRRAGA; SOLOVIEVA; 
QUINTANAR, 2017; ROSAS, 2013, 2019) y evidenciar cambios importantes en el desarrollo 
de los alumnos, principalmente en el desarrollo intelectual, considerando que el principal 
objetivo de la edad escolar es la formación de concepto científicos (ELKONIN, 2011). De esta 
forma, el principal objetivo de este capítulo es mostrar las aportaciones de Galperin y Talizina 
en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria.
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Teoría de la actividad aplicada a la enseñanza de las matemáticas

La teoría de la actividad ha sido desarrollada a partir del enfoque psicológico estable-
cido por Vygotski (1995). Esta teoría propone continuar con el estudio y establecimiento de 
la relación dinámica y dialéctica entre la enseñanza y aprendizaje, es decir, concebir que 
tanto el maestro como el alumno participan de forma reflexiva y activa a partir de la forma-
ción de un motivo-objetivo, orientación y realización de acciones específicas de la actividad 
de estudio (TALIZINA; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2010). El objetivo del proceso de en-
señanza-aprendizaje es organizar las condiciones necesarias (pedagógicas, psicológicas) 
para lograr el desarrollo psicológico de los alumnos, es decir, los cambios cualitativos en la 
esfera cognoscitiva pero también en la afectivo emocional. Dichos cambios no aparecerán 
de forma espontánea o por producto de la maduración, de aquí la importancia de conocer 
los postulados de esta teoría. De acuerdo con Talizina (1975; 2017; 2019) es posible iden-
tificar tres principios:

El primer principio fue formulado en los años treinta del siglo XX por Rubinstein (citado 
en TALIZINA, 2019), quién estableció que la psique se encuentra en relación inseparable con 
la actividad. La actividad es el proceso de interacción del hombre con el mundo externo. En la 
base de la formación y la conservación de las formaciones psicológicas se encuentran las 
acciones y la actividad. La actividad puede ser entendida como un proceso sometido a un 
motivo que realiza un sujeto (GUIPPENREITER, 1996 citado en TALIZINA; SOLOVIEVA; 
QUINTANAR, 2010).

De esta forma, Talizina (1975; 2019) enfatiza en que el hombre (sujeto) participa des-
de el inicio como activo y no como un ser pasivo. A partir de esto, se propone estudiar no 
los proceso psicológicos aislados: atención, percepción, aprendizaje, memoria, etc. sino el 
sistema de actividad que realiza el hombre. La actividad debe ser analizada desde la ac-
ción, la cual contiene los elementos específicos de la actividad. La acción posee la misma 
estructura que la actividad: el objetivo, el motivo, el objeto hacia el cual se dirige, el conjunto 
determinado de operaciones que realizan la acción y el modelo con el que el sujeto realiza 
la acción. La acción constituye el acto de la actividad del sujeto. Por último, la acción es 
subjetiva, le pertenece al sujeto y siempre participa como actividad de una personalidad 
concreta (TALIZINA, 1975; 2019).

La enseñanza, en este mismo sentido, no puede ser comprendida únicamente como 
una serie de métodos o tareas que influyen sobre el alumno, sino como un proceso conjunto, 
en el cual el alumno participa activamente desde el inicio mismo. Así mismo, el aprendizaje 
constituye una actividad, en la cual el alumno realiza acciones para asimilar los contenidos 
científicos de cada asignatura. Por lo que tanto el alumno como el maestro se encuentran 
en la actividad de estudio, comparten una actividad (PUENTES, 2017).
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El segundo principio enfatiza en la naturaleza cultural del desarrollo psíquico del hombre. 
Retomando a Vygotsky (1995), se establece que los procesos psicológicos son de origen 
cultural y no biológico, es decir se someten a leyes culturales y no a la maduración del sistema 
nervioso. Además, los procesos psicológicos son producto del desarrollo histórico-cultural, 
son mediados por la cultura (signos) y tienen un carácter voluntario, que permite dominar 
nuestro comportamiento.

Siguiendo esa premisa, Talizina (2019) enfatiza en que el desarrollo de los individuos 
se da a través de la vía de la asimilación de la experiencia externa (social) que existe en los 
medios de culturales, en los libros, en el idioma, en el conocimiento científico, etc. El hombre 
no nace con los medios preparados del pensamiento ni con los conocimientos del mundo, 
todo esto se asimila como experiencias de las generaciones anteriores. A diferencia de los 
animales, el hombre tiene que aprender prácticamente todo. El trabajo del maestro consiste 
en transmitir esa experiencia social a la nueva generación, así la enseñanza y la educación 
son tipos de actividad del hombre organizados especialmente para lograr la asimilación 
de las experiencias de las generaciones anteriores (TALIZINA, 2019), específicamente del 
conocimiento científico en la escuela.

Aunque la educación es una fuente del desarrollo se requiere de una condición funda-
mental para que este se logre, el cerebro humano. El desarrollo biológico es una condición 
necesaria pero no limita ni determina el desarrollo psicológico del sujeto. La interacción 
del sujeto con la cultural organizar y dirige su actividad (SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2018; 
TALIZINA, 2019). De esta forma, los niños con dificultades en su proceso de aprendizaje 
no es porque hayan nacido con un trastorno neurológico o por herencia biológica sino por-
que su contexto cultural (educativo) no logra organizar las condiciones que favorecen su 
aprendizaje y desarrollo.

Dentro del contexto educativo es importante y necesario que el maestro identifique su 
visión sobre el desarrollo, por ejemplo, si el maestro es partidario de la idea que los mate-
máticos nacen, entonces su trabajo consistirá en identificar los niños con las capacidades 
matemáticas y en la formación de las condiciones para la auto- realización de los alumnos; 
por el contrario, si el maestro considera que la enseñanza es la fuente del desarrollo, en-
tonces su tarea consistirá en organizar y dirigir la formación de los conceptos matemáticos 
durante el proceso de estudio esta asignatura (TALIZINA, 2017).

El tercer principio, siguiendo la propuesta de Talizina (2019), es la estructura sistémi-
ca de la actividad, la cual está conformada por diversos componentes que se encuentran 
en constante interrelación, los cuales son: motivo, objetivo, base orientadora de la acción, 
medios de ejecución y resultado. Los elementos funcionales, es decir, cómo transcurre la 
actividad son: dirección u orientación, ejecución, control y corrección. Cada actividad puede 
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dividirse en acciones, considerando a la acción como objeto de estudio de la Psicología y 
entendiéndola como un proceso que se refleja en la conciencia del sujeto y se dirige hacia un 
objetivo concreto. Estas acciones al automatizarse se convierten en operaciones y pierden su 
carácter consciente. Las acciones pueden clasificarse en generales y específicas. Las accio-
nes generales son utilizadas en diferentes asignaturas, por ejemplo, la acción para planear 
o verificar, para mantener el objetivo de aprendizaje. Las acciones específicas se relacionan 
con las particularidades del objeto de estudio de las asignaturas, por ejemplo, la acción de 
medición es esencial en las matemáticas (TALIZINA; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2010).

Estos tres principios orientan al maestro para realizar un cambio profundo de las con-
cepciones que son incluidas en los programas de estudio (SEP, 2017), en el que prevalece 
una mezcla de enfoques pedagógicos y teorías psicológicas. Sobre todo le da la oportunidad 
de favorecer el desarrollo tanto de los alumnos como de los mismos maestros.

El siguiente paso en el análisis consiste en la reflexión sobre qué enseñar, para qué 
enseñar y cómo hacerlo. Talizina (2019) enfatiza que como producto de la enseñanza se 
consigue la formación de diversos tipos de actividad cognoscitiva (conceptos, representa-
ciones y acciones mentales). Para lograr organizar la enseñanza, Talizina (2019) propone 
estudiar el proceso de asimilación desde la teoría de la formación de las acciones mentales, 
propuesta por Galperin (1987; 2009).

Teoría de formación de las acciones mentales

El proceso de asimilación, señala (TALIZINA, 2019) requiere que el alumno realice 
acciones. Esto demanda al maestro que conozca en qué actividades el alumno ejecutara 
dichas acciones, cuál será el objetivo, cuáles serán las características de las acciones y a 
que nivel de asimilación llegara.

En la teoría de Galperin (1969; 2009) se considera dos premisas fundamentales: la 
acción del niño puede presentar diferentes cualidades y el objetivo de la enseñanza consiste 
en enseñar a realizar acciones que tienen determinadas propiedades. Cuando una acción 
posee el mismo contenido es posible asimilarla en diferentes etapas y con diferente grado de 
generalización. Las etapas por las cuales esa acción pasa de ser externa a mental (TALIZINA, 
2019) son las siguientes: etapa de motivación, etapa de orientación, etapa material, etapa 
materializada, etapa perceptiva, etapa verbal externa y etapa verbal interna.

Etapa de la motivación

En la escuela es necesario enseñarles a los niños los objetivos que se deben alcan-
zar para que los productos obtenidos correspondan a dichos objetivos. Lo principal de esta 
primera etapa consiste en la generación de una motivación necesaria en el escolar, de lo 
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contrario es imposible la formación de las acciones y de los conocimientos que ellas impli-
can. Una de las formas para la creación de la motivación es introducir al niño a situaciones 
problemáticas que sólo sean posibles de solucionarse por medio de la acción cuya formación 
ha de emprenderse. Los motivos que han de generarse pueden ser internos o externos, 
siempre y cuando la segunda opción sea un camino para encontrar interés a la actividad 
propuesta (TALIZINA, 2019).

Etapa de la base orientadora de la acción

Galperin (1969) precisa el sentido del término de orientación como una anticipación 
o creación de imagen previa a ser ejecutada. Es decir, la orientación siempre anticipa la 
ejecución. En cualquier método de formación el niño realiza tareas bajo la dirección del 
maestro. Es decir, antes de que se realice cualquier actividad es necesario enseñar al niño 
a que se oriente y explore las condiciones de la situación (SOLOVIEVA, 2004), de esta 
manera estaremos desarrollando en el niño el eslabón de la base orientadora de la acción.

Otra particularidad de la función de la base orientadora, de acuerdo con Galperin (2009), 
es que nos permite identificar la información y condiciones esenciales durante la ejecución 
de la tarea, específicamente, contiene la esencia operacional y el contenido de la acción que 
se realiza (SOLOVIEVA, 2004). Talizina (2009) nos resumen enfatizando que es el sistema 
de condiciones en el cual realmente se apoya el sujeto para la realización de la acción. 
Para poder organizar una base orientadora de la acción se requiere de conocer tanto las 
acciones como el contenido de los conceptos a formar, debido a que de lo contrario puede 
parecer un simple instructivo y quedar de forma incompleta. El contenido de la base orien-
tadora de la acción se puede presentar mediante un listado organizando las características 
necesarias y suficientes del concepto y mostrando las acciones que se deben realizar con 
el objeto propuesto, así como la secuencia de la ejecución (TALIZINA, 2019). Además, es 
importante que esa base orientadora de la acción sea comprensible tanto para el maestro 
como para el alumno, en ocasiones los maestros utilizan su planeación como orientación, 
pero solo la utilizan para ellos. De esta forma, entonces hay que enseñarles a los alumnos 
cómo utilizar esa orientación.

La realización correcta de la acción depende de tres aspectos: a) del aspecto sufi-
ciente de la base orientadora de la acción, si es completa o incompleta (características del 
concepto); b) de su generalidad, si se presenta de forma particular, para un caso único o si 
se presenta de forma general mostrando la esencia de toda una clase de casos concretos; 
c) del medio de obtención, si la base orientadora se le da al niño en forma preparada o si el 
niño la obtiene de manera independiente. A partir de los trabajos de Galperin (1969; 2009) se 
han obtenido ocho tipos de base orientadora que resultan de las relaciones de los elementos 
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mencionados. Sin embargo, solo presentamos el tipo 3 de orientación (completa, generali-
zable e independienteI debido a su aportación en la formación de conceptos. Este tipo de 
orientación permite que el alumno asimile en menor tiempo, de forma completa y sin errores.

Etapa del aspecto material o materializado de la acción

La forma básica de la acción es la material o materializada. En esta forma el niño ma-
nipula objetos concretos y puede hacer uso de apoyos materializados. No importa tanto si 
la forma sea material o materializada, siempre y cuando esta última sea una representación 
completa de los elementos necesarios en el contenido a asimilar, lo que importa más es 
que se permita las condiciones para la ejecución por medio de la manipulación de las ope-
raciones necesarias (TALIZINA, 2019). La acción material o materializada permite descubrir 
el contenido de la acción. En esta etapa se despliegan todas las operaciones para lograr el 
carácter consciente de la acción y estas tienen que pronunciarse en voz alta para preparar 
el cambio a la etapa verbal externa. La forma materializada es un sustituto del objeto de 
la acción. Este modelo contiene aquellas cualidades que pertenecen al objeto asimilado 
(TALIZINA, 2019). La materialización de los elementos estructurales de la acción se tiene 
que realizar de tal forma, que permita garantizar las condiciones para la ejecución manual 
de las operaciones.

Etapa de las acciones perceptivas

La forma perceptiva de la acción se origina a partir de las transformaciones de la acción 
material o materializada. Talizina (2019) considera estas acciones como intermedias entre 
la acción material o materializada y la verbal externa. El objeto de esta etapa, igual que la 
anterior, son los dibujos o esquemas. La diferencia a la etapa anterior es que aquí se realizan 
acciones perceptivas con ellos. Esta etapa involucra el uso de imágenes y representaciones, 
en lugar de objetos concretos y apoyos materializados. Esta forma trata de acciones teóricas, 
ya no reales como en la etapa anterior. Por lo tanto, en esta etapa las acciones se realizan 
con los ojos y no con las manos.

Etapa de las acciones verbales externas

La orientación en la forma verbal conduce a que las habilidades y los conocimientos se 
asimilen en su forma verbal. La formación completa y válida de la acción verbal presupone 
un grado determinado de generalización de su forma material. Ha de ser un reflejo de la 
acción material. El niño debe ubicar tanto el contenido objetal como la expresión verbal del 
mismo contenido. Para esto es necesario que el niño pronuncie en esta nueva etapa todas 
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las acciones implicadas en la forma material. Es importante considerar que no se trata de la 
habilidad de describir como hay que realizar la acción sino de la habilidad para la realización 
de la acción en forma verbal. La pura sustitución mecánica de un movimiento por una pala-
bra es ineficaz para cambiar la naturaleza de las operaciones intelectuales. En esta etapa 
el habla pasa a ser portadora tanto de la tarea como de la acción. También en esta etapa 
todas las operaciones deben ser desplegadas, se debe de seguir evitando la automatización 
y reducción de la acción. Para el análisis, por parte de los alumnos, en esta etapa no se 
propone el uso de objetos ni sus modelos sino la verbalización (TALIZINA, 2019).

Etapa de las acciones mentales

Esta etapa también es denominada por Talizina (2009) como etapa del lenguaje inter-
no. La acción mental es la forma final de la transformación por etapas de la acción material y 
es el logro máximo del desarrollo intelectual y de la adquisición del concepto. En esta etapa, 
el alumno no necesita de objetos o palabras, imágenes externas. Ahora el alumno realiza la 
acción en su mente, operando con las imágenes de los objetos. La acción, al pasar al plano 
mental, sigue siendo una acción con objeto, sin embargo antes el sujeto realizaba la acción 
trasformando los objetos y ahora sólo la realiza en su mente, cambiando las imágenes de 
los objetos en su mente. Se trata de acción intelectual con conceptos (SOLOVIEVA, 2004).

Por último, para saber que una acción se ha interiorizado, Talizina (2019) ha establecido 
las características siguientes:

1) Racionalidad de las acciones de los sujetos. La racionalidad es entendida como la 
orientación de los alumnos en todo el sistema de características esenciales. En sus inves-
tigaciones se proponen tres tipos de problemas para observar estas características: a) los 
problemas que incluyan el conjunto completo de condiciones pero el dibujo (esquema) no 
corresponde a las condiciones de éste; b) problemas con el conjunto incompleto de condi-
ciones y sin el dibujo (esquema) y c) problemas con condiciones incompletas y con el dibujo 
inadecuado para estas.

2) Carácter consciente de la asimilación. Los alumnos argumentan sus propias accio-
nes, señalando las bases en las cuales ellos se apoyaron para dar la respuesta.

3) Ausencia de excesivo apego a las propiedades sensitivas de los objetos. Los alum-
nos se apoyan en las características esenciales, las utilizan adecuadamente y, por tanto, 
no se enganchan de las características casuales, incluso cuando estas son más llamativas 
y constantes en los objetos.

4) La generalización de los conceptos y las acciones. Se observa en dos vías: primero, 
se comprueba la capacidad de los sujetos para aplicar los conceptos y las acciones formadas 
en condiciones que en cierto grado se diferencian de las condiciones de enseñanza, aquí el 
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sujeto debe reconocer los objetos de la misma clase pero en otras condiciones concretas. 
Segundo, se observa la influencia que los conceptos formados ejercían en el proceso de 
formación de nuevos conceptos tanto de la misma rama de conocimientos como de otra, 
sustancialmente distinta.

5) Estabilidad de los conceptos y de las acciones formadas. Después de algunos 
meses de la formación del concepto se tiene que observar si los sujetos tienen las mismas 
posibilidades que después de la enseñanza.

Reducción de la acción y medida de su asimilación. Por vía indirecta se puede observar 
la reducción por el incremento de la velocidad del cumplimiento de la tarea.

Los indicadores anteriores permiten identificar los cambios cualitativos en el desarrollo 
de la actividad cognoscitiva del alumno. Consideramos que es una mejor propuesta que solo 
obtener calificaciones o las llamadas “rubricas” que solo marcan “logró, necesita ayuda, no 
logró” pero no conllevan a qué el alumno adquiera un nuevo nivel en su desarrollo. Más 
adelante, comentaremos estos indicadores en el aprendizaje de los conceptos matemáticos 
que logran los alumnos de primaria con diferentes métodos de enseñanza.

En este apartado hemos presentado las principales características de la teoría de la 
actividad y su aplicación al contexto educativo. En seguida se desarrollará la propuesta 
específica para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria. 
Primero revisaremos la propuesta de Galperin (1969; 2009) y Talizina (1975; 2017; 2019) 
y posteriormente describiremos un método de enseñanza que fue aplicado en un colegio 
de la Ciudad de Puebla, México. Dicho programa fue organizado a partir de la propuesta 
de Solovieva (2012) y continuado con su estudio en otros trabajos (ROSAS; SOLOVIEVA; 
QUINTANAR, 2017; SOLOVIEVA; ROSAS; QUINTANAR, 2017; ROSAS; SOLOVIEVA, 2019)

Formación de conceptos matemáticos

Retomando la necesidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 
diversos investigadores coinciden en profundizar en el contenido de las propias matemáti-
cas (ÁVILA, 2006; WEISS; BLOCK; CIVERA; DÁVALOS; NARANJO, 2019). La propuesta 
desde la propia matemática ha sido cambiar de un enfoque de solución de algoritmos a un 
enfoque de solución de problemas, es decir, centrarse más en el razonamiento, en el desar-
rollo conceptual (ÁVILA, 2006). Sumando esto, con la concepción pedagógica del alumno 
al centro, entonces ahora se enfatiza en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 
es decir, que el alumno establezca relaciones conceptuales y cuantitativas. Sin embargo, 
consideramos que la parte conceptual se simplifica a definiciones o a solución de algorit-
mos. En nuestra investigación (ROSAS, 2019) con maestras y alumnos de tercer grado de 
primaria, que consistía en responder preguntas sobre el concepto de número y resolver tareas 



Série Ensino Desenvolvimental - Volume 13

Ensino desenvolvimental: Sistema Galperin-Talízina 258

para saber si lograban identificar las características de dicho concepto, hemos observado 
que los participantes educativos solo refieren como característica del concepto de número 
la parte cuantitativa. Una maestra enfatizó que los conceptos matemáticos a enseñar son 
las operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación y división), y en el trabajo de so-
lución de problemas en el aula lo concluye con la solución del algoritmo, sin reflexionar los 
resultados. Los alumnos de esta maestra solo se enfocaron en solucionar de forma operativa 
y su forma de explicar sus resultados fueron solo con la solución del algoritmo (no siempre 
de forma exitosa, era frecuente el conteo por ensayo y error, y desorganización en la es-
critura). Sin intención de generalizar, estos ejemplos son comunes en las aulas escolares 
y nos obliga a investigar más sobre el contenido conceptual. Para ello, hemos encontrado 
en Galperin (2009), Talizina (2017) y Davidov (1988) una propuesta no solo pedagógica y 
psicológica, así como matemática.

Galperin (1969) propone que el estudio de la aritmética inicie por la acción de medición, 
debido a que el número siempre es el resultado de esta acción. El programa se enseñanza 
que presenta este autor es con alumnos de seis años que no saben aún los números, e 
inicia con establecer una situación en la que ellos identifiquen la importancia que tiene la 
medición. Por tanto, el experimentador como los alumnos realizaron excursiones a tiendas 
para que los alumnos observaran cómo se pesaban los productos, cómo la gente se proba-
ba el calzado, elegían telas, etc. Después, durante las clases en el aula, se les proponía a 
los alumnos que midieran como lo hacían los adultos, se les preguntaba ¿qué medir? y se 
identificaba la posibilidad de medir todo lo que estaba a su alrededor, por ejemplo, mesas, 
ventanas, pizarrón, puerta, entre otros. Posteriormente, era necesario elegir ¿con qué medir?, 
para responder esto tenían que saber que dependería de lo que quisieran medir, es decir, 
si elegían una longitud entonces requerían algo largo, pero si querían hacer una medición 
del agua entonces requerían una jarra, una cuchara o un bote. Se les enfatizaba que no 
era posible medir el agua (volumen) con una cuerda (longitud). Se concluía a partir de ese 
análisis que se puede medir cada propiedad de la cosa sólo con su medida correspondiente. 
Para ello se debe identificar y comprender qué propiedad del objeto hay que medir, ya que 
un objeto tiene diferentes propiedades.

Durante las explicaciones y reflexiones, los alumnos realizaban los procedimientos 
de la medición. Galperin (1969) describe que al inicio los alumnos no se preocupaban por 
la exactitud de sus mediciones, dejaban vacíos entre la aplicación de la medida. De estos 
errores surgió la reflexión y necesidad de utilizar ligeras marcas para diferenciar el uso de 
la medida. Los alumnos realizaban esas acciones, aunque no advertían un resultado ma-
terial, es decir, cuánto se obtenía de esa medición. Esto dio origen a otra pregunta ¿cómo 
podemos saber cuánto hay?, cierto que tenían ya las marcas pero estas solo establecían 
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el inicio y fin de la medida. Los alumnos comprendieron la necesidad de utilizar un objeto 
(botón o cerillo) para saber cuántas veces las medidas habían sido ocupadas y colocaban un 
objeto (botón o cerillo) a lado de la medida que habían ocupado (limitadas por las marcas). 
Cuando se les cuestionaba sobre los resultados, los alumnos lograban identificar dentro de 
un todo y diferenciar a la vez: la propiedad del objeto que elegían para medir, el objeto con 
qué medían y la cantidad de veces que utilizaban esa medida.

El siguiente objetivo de enseñanza era la acción de comparación de esos resultados 
que se obtenían. Se les colocaban las medidas desordenadas y que se diferenciaban por 
1 ó 2, lo que nos les permitía a los alumnos resolver de forma directa. La tarea consistía 
en demostrar si esas medidas eran iguales o diferentes, ¿cómo demostrar quién tenía la 
razón? Si el alumno presentaba dificultades entonces se les mostraba el procedimiento rela-
cionado con la correspondencia recíproca, es decir, formar en hileras dos conjuntos 1-1. Este 
procedimiento permite la comparación cuantitativa entre magnitudes. Los alumnos lograron 
formar ideas sobre relaciones “la misma cantidad” “más o menos” “más en” “menos en”.

Finamente, se introducía el primer número concreto, la unidad. La cual se definía 
como aquello que ha sido medido y es igual a su medida, es decir, el uso de la medida 
una sola vez. Se enfatizaba la relación de igualdad y sólo con la suya, si se eligiera otra, la 
unidad anterior ya no será unidad. Después se introdujeron los conjuntos siguientes (0, 2, 
3) los cuales eran mostrados sobre la base n+1 ó n-1 y se establecía de la siguiente forma: 
“cada número anterior al señalado es menor que en una unidad, cada número siguiente al 
señalado es mayor a 1”. Los alumnos construían por ellos mismos diversos conjuntos y el 
experimentador les decía el nombre del número, se escribían o se daban de forma impresa 
en tarjetas. Los niños aprendieron de esta forma las acciones entre magnitudes, el uso de 
la medida y el número.

Desde este proceso de enseñanza del número, Talizina (2017; 2019) también ha con-
siderado que el concepto de número es el principal para formar en la educación básica, es 
el primer concepto al que se enfrenta el alumno para comprender las matemáticas. Por lo 
que es necesario conocer en qué consiste este concepto, y mejor aún desarrollarlo con su 
carácter relativo y no absoluto. La autora conceptualiza al número como: “la relación entre 
aquello que se somete a una valoración cuantitativa (longitud, peso, volumen, etc) y el patrón 
que se utiliza en dicha valoración” (TALIZINA, 2017, p. 91.)

El número entonces depende de la magnitud que se mide (propiedad del objeto), como 
del patrón que se elige para medir (medida). Además, solo es posible comparar aquello que 
ha sido medido con el mismo patrón. Ante la pregunta ¿qué es mayor 3 ó 5? El alumno 
debe reflexionar sobre qué medida se ha utilizado porque si solo considera el número de 
forma absoluta (recta numérica) el alumno puede presentar dificultades con contenidos más 
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complejos (TALIZINA, 2017). Entonces, es necesario identificar la medida, en el caso de la 
pregunta ¿qué es mayor 3 ó 5?, el maestro puede enfatizar en que son 3 m y 5 cm, enton-
ces el alumno que ha comprendido las medidas de longitud logrará responder que 3 metros 
porque tiene 300 cm mientras que en el otro conjunto solo hay 5 cm. Este principio de po-
sición del sistema de numeración permite al alumno lograr resolver operaciones aritméticas 
y explicar sus resultados. Como sabemos los alumnos no logran explicar la conversión de 
medidas, solo refieren “le presta tanto” “se pasa para acá” “así dijo la maestra”. Formar el 
concepto de número de forma relativa permite la comprensión del sistema numérico y otras 
relaciones matemáticas, como la división, multiplicación, suma y resta (ROSAS; SOLOVIEVA; 
QUINTANAR, 2017).

La enseñanza de las matemáticas desde la lógica de la medida posibilita al maestro 
a formar sistemas de conceptos, mostrar las acciones matemáticas que surgen desde las 
diferentes relaciones entre los elementos de la medición (magnitud, medida y cantidad de 
veces). En el siguiente apartado mostraremos una alternativa para la enseñanza-aprendi-
zaje de las matemáticas. Dicho método se ha aplicado a un colegio privado en la ciudad de 
Puebla, México, en el que se lleva acaba la investigación educativa desde la teoría de la 
actividad y se han obtenido la sistematización de métodos de enseñanza (ROSAS, 2012)

Método de formación de concepto de número en la escuela primaria

Coincidiendo con la tarea de formar conceptos científicos en la edad escolar (ELKONIN, 
2011) y dirigir la enseñanza hacia el desarrollo psicológico (TALIZINA, 2019; SOLOVIEVA, 
2019) se logró organizar, a partir de la propuesta concreta de Solovieva (2011) un método 
de enseñanza del concepto de número (ROSAS; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2017) y la 
solución de problemas matemáticos (SOLOVIEVA; ROSAS; QUINTANAR, 2017; ROSAS; 
SOLOVIEVA, 2019), sin embargo considerando el objetivo de este capítulo expondremos 
solo la primera parte del método.

Este método de enseñanza se aplicó durante un ciclo escolar (tres horas a la sema-
na). Los alumnos que participaron fueron cuatro y tenían 7 años, cursaban el segundo 
grado de primaria.

El programa de enseñanza estuvo dividido en cuatro temas generales, se presentan 
en la siguiente tabla (1) los objetivos y acciones que se incluyeron.
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Tabla 1. Contenidos de enseñanza del concepto de número.

Temática Objetivos Tareas

Medida Identificación de los compontes de la medida y realicen 
diferentes mediciones Medida de objetos. Medida de distancias

Unidad como medida Identificación de una medida en común (unidad) y 
comparen los objetos medidos

Comparación de medidas (mayor que, me-
nor que, igual a).

Decena como medida Identificación de a decena como una nueva medida Elaboración de tablas de grados

Acciones matemáticas Identificar y analizar las relaciones que existen entre la 
Magnitud, medida y la cantidad de veces

Multiplicación, división, suma y resta como 
ecuación.

Fuente: Autora.

El primer tema visto fue la Medida a partir de la acción de medir como Galperin (1975) 
lo proponía. Se inició planteando la situación de cómo es posible medir el lado de una mesa 
o ventana sino tenemos un metro, ¿con qué podemos medir?. Los alumnos al inicio insistían 
en una regla porque sino no sabríamos cuánto mediría. Entonces nos planteamos el objetivo 
de mostrar los elementos que componen la medición: Magnitud (M), medida (m) y cantidad 
de veces que se utiliza la medida (v). Estos elementos se describieron en la tarjeta de “La 
medida” (figura 1), la cual los alumnos elaboraron y utilizaron en cada ejercicio. Todas las 
tareas de esta temática se trabajaron en el plano materializado. Es importante mencionar 
que tuvimos propuestas de medir con las manos y pies, es decir nuestro cuerpo, sin em-
bargo, esto no se permitió de forma directa (aunque en los programas de estudio oficiales 
se incluyen como medidas no convencionales) porque partimos del principio de formación 
de lo externo a lo interno (VYGOTSKI, 1995) y usar el propio cuerpo no es algo externo 
de acuerdo con este autor. Lo que sí logramos fue dibujar nuestras manos o pies en una 
cartulina y recortarlas para considerar el largo de estas como medida. Esta propuesta les 
agrado mucho a los alumnos y nos llevo a nuestra siguiente situación problemática: ¿cómo 
saber cuál medida es mas pequeña que otra? Claro, los alumnos veían y decían mi mano 
es más grande que la de mi compañero, pero se les guiaban para que matemáticamente 
buscaran demostrar eso. De esta forma, la medida propuesta también se podría transformar 
en magnitud, por lo que necesitábamos elegir otras medidas. Esto ayudaba

para que los alumnos relacionaran de forma dinámica y no se engancharan con la 
percepción directa o los objetos fueran asociados a términos matemáticos.
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Figure 1. Tarjeta de orientación para la medida.

Tarjeta de la medida

- Magnitud (M) = objeto que medimos.

- Medida (m) = con lo que medimos.

- Cantidad de veces (v) = cantidad de veces que se utiliza la medida.
Fuente: Rosas, Solovieva y Quintanar (2017).

Las explicaciones y cuestionamiento se realizaban de forma paralela a la enseñanza del 
procedimiento. Se elegía de forma grupal un objeto para medir (Magnitud) (juguete, lado de 
una ventana, de un pizarrón, distancia entre dos lugares o personas), así como la propiedad 
que se iba a medir (largo, ancho) y algo con que medir (medida) (lápiz, gis, pie de papel), 
posteriormente la experimentadora utilizaba esa medida y colocaban un palito de madera 
(cerillo) para indicar la cantidad de veces que se ocupaban. La experimentadora dibujaba en 
el pizarrón el “esquema de la medida” (figura 2), e indicaba cada componente con su dato 
correspondiente. Posteriormente, se le pedía a cada alumno elegir una Magnitud (M) y una 
medida (m), se les repartía los palitos de madera (cerillos) para que indicaran las veces que 
utilizaban la medida (v), después ellos dibujaban en su cuaderno el esquema de la medida 
y mencionaban en voz alta los elementos con sus datos correspondientes.

Figure 2. Tarjeta de orientación para la medida

Esquema de la medida
- Magnitud (M)= estatura de mi compañero

- Medida (m)= mano de papel
- Cantidad de veces que se utiliza la medida (v)=_6_

x x x x x x

Fuente: Rosas, Solovieva y Quintanar (2017).

Como ya se hemos mencionado, los alumnos se cuestionaban por saber cuál mag-
nitud era mayor y cuál menor, y con ayuda de la experimentadora también se interesaron 
por saber si eran iguales, y una nueva relación fue propuesta por un alumno “si una cabía 
dentro de la otra”. Al utilizar la mano de papel como medida los resultados no favorecían a 
todos, ellos observaban esta variación, por lo que se les explicó que para poder comparar 
de forma cuantitativa es necesario tener la misma medida. Así que todos elegimos el largo 
de la medida, en este caso por ser una propiedad de longitud. Posteriormente, se elegían 
vasos, botellas para realizar mediciones con volumen. Además, se buscó introducir la uni-
dad, como aquella medida que se ocupa una sola vez para medir. Se establecía también 
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la relación entre que esta puede ir en aumento o en disminución, pero para ello debemos 
identificarla. También, se introducía de inmediato la escritura de números con su medida y 
buscábamos constantemente el uso de expresiones algebraicas y su explicación matemáti-
ca. Por ejemplo los alumnos obtenían una magnitud que era denominada con una letra del 
abecedario, la que ellos eligieran pero tenían que mantenerla, así un alumno para expresar 
su resultado de medir la altura de su compañero, decidió escribir MA= estatura de mi com-
pañero, y obtuve MA= 7 veces la medida utilizada (mano de papel), posterior al uso de la 
unidad como medida, escribía “MA= 7 unidades” Finalmente, en tareas de comparación “MA 
es mayor que MB, es decir, 7 unidades es mayor que 4 unidades”

Conforme los alumnos elegían objetos para medir, observaban que en ocasiones era 
cansado utilizar como medida la unidad (1-1) para objetos que requería mayor cantidad, 
entonces se creó la necesidad de introducir una nueva medida: la decena. La decena se 
obtuvo como una unidad aumentada diez veces. A partir de ese momento, las tareas pos-
teriores fueron trabajadas en el plano perceptivo, esta consistía en diseñar diversos dibujos 
con la medición ya señalada (el inicio y fin de la medida), así como preguntas dirigidas 
hacia la identificación de los componentes de la medida, clasificación, comparación entre 
medidas y su traducción al lenguaje matemático. La identificación de la medida la realizaban 
de acuerdo a los principios del sistema numérico decimal, si la cantidad de veces que se 
utilizaba la medida era de 1 a 9, entonces la medida era la unidad, si la cantidad de veces 
era 10 a 90 entonces incluía ya a las decenas y si era de 100 a 900 entonces la medida era 
centenas así consecutivamente.

Un ejercicio que nos brindó la oportunidad de generalizar el sistema numérico decimal 
fue crear esquemas que representaban distancias, los alumnos propusieron saber qué lu-
gares estaban más lejos o cerca de la escuela, por lo que se dibujaron en el piso caminos y 
se eligieron cuatro lugares (iglesias, parques, museos, mercados), así como sus variables 
correspondientes. Para establecer la cercanía o lejanía la experimentadora investigaba la 
distancia aproximada de estos lugares, pero el objetivo era utilizar una medida para responder 
qué lugar era más cercano o lejano. Como los alumnos utilizaban cerillos para representar 
la cantidad de veces que se utiliza la medida los alumnos terminaron con una cantidad 
enorme de cerillos, por lo que tuvieron la oportunidad de formar decenas y posteriormente 
centenas. Esto fue suficiente para introducir la tabla de grado y trabajar el valor posicional 
del número. En la siguiente figura (3) se muestra un ejemplo de este uso de tablas. Los 
alumnos a partir de ese número representado en la tabla de grado convertían nuevas me-
didas, transformaban el número.
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Figure 3. Tablas de grado.

(A)

(A) acciones materializadas (B) acciones verbales.

Millares Centenas Decenas Unidades Número Digito Mayor

2 9 2 292 2 Centenas

4 9 0 5 4905 4

Fuente: Rosas, Solovieva y Quintanar (2017).

Otro tipo de ejercicios fueron diseñados para que los alumnos compararan medidas 
y la relación entre diversas magnitudes. Se daba un grupo de imágenes y ellos tenían que 
responder preguntas como: ¿qué propiedad del objeto se midió? ¿Qué medida fue utilizada? 
¿Cuántas veces se utilizó esa medida? ¿Cuál de los objetos no pertenece al grupo? ¿Cuánto 
miden en total los objetos que si pertenecen al grupo? También se les pedía completar al-
gunas frases “La MA es______(mayor, menor, igual) que la MC, es decir, ______(número) 
es______(mayor, menor, igual) a______(número)” y los alumnos también tenían que crear 
sus propios enunciados. Así los alumnos realizaban un análisis dinámico entre la identifi-
cación, comparación y conversión de medidas, insistíamos en no mecanizar o resolver sin 
reflexión, por lo que había ejercicios que no eran posible ser resueltos.

La siguiente temática fue mostrar las relaciones que existen entre la Magnitud, la me-
dida y la cantidad de veces, es decir, se enseñó las acciones matemáticas. Los alumnos 
ya habían tenido propuestas de la multiplicación, un alumno cuando proponía una medida 
identificó que dos objetos (plumones) estaban incluidas dentro de otra medida (listón). Otro 
caso había sido al explicar el sistema numérico decimal, cuando

decíamos que una unidad aumentaba diez veces nos permite obtener una dece-
na. Se retomó este tipo de ejemplos para introducir la acción de multiplicación. A partir de 
este momento, las acciones eran realizadas ya en el plano verbal externo (escritura) pero se 
insistía en la parte reflexiva. Se les planteaba tareas sobre encontrar el valor de la Magnitud, 
conociendo el valor de la medida y de la cantidad de veces. Se establecía una ecuación M= m 
x v (magnitud es igual a una medida aumentada una cantidad de veces). Los alumnos ya 
conocían de dónde y cómo se obtenían estos valores, por lo que se les enseño a resolver 
con la suma desplegada en forma horizontal, utilizando en todo momento el sistema numé-
rico decimal. En la siguiente figura (4) se muestra un ejemplo.
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Figura 4. Ejercicio sobre la acción de multiplicación.

Con los siguientes datos, encuentra la M:

m= 30

v= 4

M= ¿?

DU DU DU DU DU DU CDU

30 + 30= 60 + 30= 90 + 30 = 120

M= 120
Fuente: Rosas, Solovieva y Quintanar (2017).

La multiplicación desde el programa oficial (SEP, 2011; 2017) se enseña normalmen-
te con la memorización de tablas, de forma ascendente del 1-10 y lo hacen hasta tercero 
de primaria, aunque las dificultades de los alumnos persisten hasta secundaria. Nosotros 
iniciamos con cálculos que incluían unidades o decenas o centenas. Los alumnos conocían 
el proceso del aumento de una medida de acuerdo con una cantidad de veces solicitada. 
Inmediatamente incluimos la acción de la división como caso contrario a la multiplicación, es 
decir, si la multiplicación permite el aumento de una medida, la división nos permite disminuir 
a la magnitud. Así la división se presentó como “una magnitud que disminuye una medida 
dada” por lo que el valor a encontrar ahora es la cantidad de veces que disminuye. La di-
visión es enseñada en los programas oficiales (SEP, 2011) a partir del algoritmo de resta, 
pero los alumnos no comprenden dicho algoritmo. Nosotros obtuvimos que los alumnos 
realizaban la acción de división con la resta pero lograban hacer con diferentes medidas 
(unidades, decenas, centenas). De esta forma sabíamos que estábamos trabajando con 
un concepto de número que posibilita la generalización a partir de las relaciones entre sus 
elementos. En nuestras tareas siempre procuramos ejercicios con datos suficientes para 
responder, con datos insuficientes para responder (sin solución) y que los alumnos propu-
sieran sus propios ejercicios. Esta ultima modalidad les agradaba mucho, antes de escribir 
el ejercicio ellos pensaban si tendrían solución o tendrían una “trampa”. Además, siempre 
se procuró la solución de tareas de forma grupal, en parejas e individual. Con el material 
necesario y elaborado por ellos. A pesar de utilizar al inicio los palitos de conteo al inicio del 
método fue posible desprenderse de este, asimilar su contenido matemático y transformase 
en la etapa verbal externa (escritura).

La siguiente parte del método consistió en la conversión de medidas, solución de pro-
blemas matemáticas y de algoritmos (suma, resta, multiplicación y división). Sin embargo, 
estos no pueden ser presentados en este capítulo, si el lector esta interesado en conocer toda 
la metódica puede revisar nuestros trabajos previos (ROSAS; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 
2017; SOLOVIEVA; ROSAS; QUINTANA, 2017; ROSAS; SOLOVIEVA, 2019).
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Es posible compartir que los alumnos al finalizar el programa de enseñanza lograron 
formar el concepto de número, sabían en qué elementos debían orientarse, es decir, iden-
tificaran y reflexionaban sobre la medida, cantidad de veces y en la magnitud. Explicaban a 
partir de esta relación los resultados y no solo a partir del calculo obtenido. Consideramos 
que no solo el tiempo o cantidad de ejercicios solucionados nos dan indicadores de formación 
del concepto. Por lo que se analizó también el nivel de generalización, el cual fue reportado 
por la maestra del siguiente curso. El tema que tenían que aprender eran las fracciones, los 
alumnos no tuvieron dificultades para comprender que estas eran resultado de una medida 
menor a la unidad. También, logramos que las acciones se transformaran de un plano a 
otro, llegando al verbal externo, no fue de nuestro interés valorar en el plano interno pero 
considerando los indicadores de asimilación de Talizina (2019) y Galperin (2009) es posible 
inferir que lograron dicho plano.

Aportaciones de la teoría de la actividad a la enseñanza de las matemáticas desde la 
teoría de Galperin y Talizina

Como primer elemento de análisis podemos enfatizar la acción de medición. A pesar 
de tener los experimentos formativos de Galperin (1976) y de Talizina (2017) organizar un 
programa de enseñanza en base a la acción de medición y aplicarlo en un grupo de segun-
do de primaria superó nuestras expectativas, como mencionamos, los alumnos resolvían 
problemas matemáticos simples y complejos con los algoritmos de división y multiplicación 
que son enseñados hasta tercero o cuarto de primaria, y por su puesto en su mayoría los 
alumnos que tienen otro tipo de enseñanza confunden los procedimientos, simplifican los 
algoritmos, no concluyen o utilizan estrategias que no comprenden (“pedir prestado” “le sumo 
uno aquí y bajo este”) (ROSAS, 2019).

Si analizamos la medida dentro del contexto de la didáctica de las matemáticas es 
posible conocer que este tema solo incluye medidas convencionales y definiciones que no 
permiten al alumno realizar acciones sino solo responder de forma cuantitativa a partir del 
análisis empírico (GODINO; BATANERO; ROA, 2002; SEP, 2017). Hemos observado clases 
de maestras de tercer grado en las que solo utilizan la comparación de medidas utilizando la 
balanza y colocando solo objetos concretos (frutas), pero no se analizan las medidas y sus 
relaciones, ni las transformaciones en los resultados (ROSAS, 2019). La acción de medición 
incluye acciones cognitivas de acuerdo con Guillaumin (2012) que deben ser incluidas en 
la enseñanza, iniciar con identificar ¿qué se quiere medir y cómo describir eso que quieres 
medir? conlleva al desarrollo del interés cognoscitivo, de un análisis cualitativo se debe guiar 
hacia el cuantitativo, los cuales son acciones con contenido. Normalmente se enfatiza en el 
análisis cualitativo pero el cuantitativo se presenta como un producto, lo que ocasiona que 
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el alumno perciba un número de forma absoluta (TALIZINA, 2017). Un ejemplo de esto, en 
otras clases que observamos utilizan material Montessori, y si bien inician con la exploración 
sensorial de los materiales, el número se da como producto, asociado solo a las cualidades 
de los objetos (método bancubi) (ROSAS, 2019).

Por lo que consideramos que la acción de medición desde el análisis de Galperin y 
Talizina, permite desplegar las acciones y descubrir el contenido de análisis para los alum-
nos. Si las maestras conocieran estos resultados ocuparían menor tiempo en la formación 
de conceptos matemáticos. Además, es posible identificar que la acción de medición no 
solo brinda conocimientos a la aritmética sino también a la geometría y al álgebra. Nosotros 
en las tareas que planteábamos solicitamos utilizar ecuaciones y expresiones algebraicas, 
solicitábamos un total de perímetro de una figura. Entonces, la enseñanza del concepto 
de número permite conocer el sistema de acciones, no solo contenidos asilados en el que 
prevalece la cuantificación.

Otra aportación de la teoría de la actividad es la formación de conceptos por etapas. 
Los alumnos logran realizar las acciones en diversos planos pero mantienen el contenido 
matemático. En otros programas de enseñanza se realizan acciones de forma aislada, 
predominando la escritura de números y algoritmos. Otro caso es el uso solo de material 
concreto para representar las cantidades, pero al enfatizar en características cualitativas no 
se logra la formación conceptual (ROSAS, 2019).

Por último, mencionaremos el papel de la orientación. Desde la teoría de Galperin es 
fundamental, es el eje de su teoría (SOLOVIEVA, 2019). La orientación requiere de organizar 
las condiciones necesarias para el desarrollo de conceptos científicos. Trabajar desde la me-
dición nos brinda todo el conocimiento de las acciones para poder generalizarlo, presentar en 
sistemas y lograr que el alumno sea independiente. Brindar variedad en las tareas y colocar 
tareas que no tienen solución, permite al alumno reflexionar en todo momento y desarrol-
lar la actividad creativa, así como el interés cognoscitivo. El uso de tarjetas de orientación 
en matemáticas permite que el alumno no dependa ni de la maestra ni de los objetos. Las 
tarjetas no son instructivas sino requiere de tener la información esencial que le permita al 
alumno apoyarse para solucionar diversas tareas e incluso crear esquemas para solucionar 
las tareas (TALIZINA, 2017; ROSAS, 2019). Desafortunadamente la orientación en clases 
de matemáticas es concreta, incompleta y dependiente (maestro, material) (WEISS; BLOCK; 
CIVERA; DÁVALOS; NARANJO, 2019; ROSAS, 2019).

CONCLUSIONES

La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas requiere de un nuevo enfoque. Este 
enfoque debe incluir el conocimiento del desarrollo psicológico, de la didáctica y de la propia 
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matemática. Consideramos que la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza brinda un 
aparato teórico metodológico viable para ser llevado a las aulas y favorecer el desarrollo 
conceptual de los alumnos. A pesar de ser cuestionada constantemente por su vigencia, 
Galperin, Talizina y Solovieva nos brindan elementos necesarios y esenciales para siste-
matizar y organizar nuevos métodos de enseñanza y cumplir el objetivo de favorecer el 
desarrollo de los alumnos.
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