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Introdução 

De acordo com Silva e Zanon (2000)
1
, é preciso 

superar a dicotomia existente entre teoria e prática. 
Uma alternativa para a melhoria do ensino é utilizar 
a metodologia de ensino investigativa, pois como 
aponta Azevedo (2004)

2
 através da observação e da 

ação, os alunos podem perceber que o 
conhecimento científico é uma atividade humana 
dinâmica, híbrida, e por isso está em constante 
construção. Sendo assim, é possível utilizar os 
estudos propostos por Leontiev (1978)

3
, intitulados 

Teoria da Atividade, em que a principal 
característica da atividade humana é ser objetal, ou 
seja, não existe atividade humana sem objeto. E 
assim, pode-se afirmar que o conhecimento é 
construído com base em conhecimentos passados, 
feitos por homens e para homens, culturalmente. É 
essa apropriação e perpetuação de cultura, a 
capacidade de planejar e atingir objetivos consciente 
e intencionalmente por meio de ações planejadas, 
que pode ser entendida como atividade humana, 
regulada por necessidades. 
Este trabalho relata o desenvolvimento de uma 
sequência didática investigativa, em que o foco é a 
experimentação, para o ensino dos conteúdos 
“polaridade” e “solubilidade”, representados através 
do fenômeno “Gasolina”.  

Resultados e Discussão 

A sequência aborda um nivelamento sobre regra de 
três, questionários, uma atividade experimental 
investigativa para solucionar a problemática 
proposta e uma aula de socialização dos relatos e 
formalização do conteúdo. Os sujeitos da pesquisa 
foram alunos do 2º  ano do ensino fundamental de 
uma escola estadual, parceira do PIBID, da cidade 
de Alfenas-MG. Os instrumentos de coleta de dados 
foram a transcrição da vídeo-gravação das aulas, os 
questionários respondidos pelos alunos, o diário de 
campo do pesquisador e o resultado da 
experimentação, apresentado na última aula. O 
experimento foi realizado por 5 grupos de 3 a 5 
alunos cada. A pergunta que deveria ser respondida 
através da execução do experimento era: “A 
gasolina está adulterada?”. Para a execução do 
experimento, os grupos podiam escolher entre a 
gasolina A ou B, de dois postos comerciais 
diferentes. De acordo com as discussões 
investigativas

2
 realizadas durante as aulas, os 

alunos deveriam identificar a porcentagem de álcool 
etílico presente na gasolina e classificá-las como 

adulteradas ou regulares, tomando por base a 
legislação da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 
Após a execução dos procedimentos propostos, 3 
grupos concluíram que a gasolina não estava 
adulterada, enquanto os outros 2 afirmaram o 
contrário. Na realidade, tanto a gasolina A, quanto a 
B, eram combustíveis regulares. Percebeu-se, de 
acordo com a Teoria da Atividade, que os alunos 
dos grupos que chegaram a um falso resultado, não 
dominavam as operações necessárias (regra de 
três), ou seja, elas não apareciam como operações, 
e sim como ações, como pode ser observado de 
acordo com a figura abaixo. Uma operação é 
executada, inconscientemente, visando alcançar as 
ações necessárias para satisfazer a necessidade, e 
o sujeito, então, produzir atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Roteiro de um grupo que não conseguiu coordenar 
operações. 

Conclusões 

Conclui-se que os alunos entrarão em completa 

atividade a partir do momento que tiverem o domínio 

das ações, que se tornarão inconscientes na forma 

de operações. 
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