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Introdução

     Este trabalho tem como objetivo analisar uma 
sequência didática com base na teoria da atividade
(Leontiev, 1985) [1] e na teoria da assimilação por etapas 
(Galperin, 1986) [2]. Essa sequência foi elaborada com 
base m pressupostos teóricos sobre resolução de 
problemas a partir do tema tratamento de água. A 
Teoria da Atividade de Leontiev (1985) e o Processo 
de Formação de Conceitos segundo a Teoria de 
Assimilação de Galperin (1986) contribuíram com a 
análise das atividades realizada pelos alunos. Leontiev 
(1985) define atividade produtiva do aluno como um 
processo que ele realiza ativamente sobre a realidade, 
sobre os conceitos a assimilar. A atividade se 
concretiza por meio de ações e operações suscitadas 
por necessidades e motivos. Nesse processo a relação 
com outros seres humanos e a mediação por 
instrumentos tem um papel importante, uma vez que 
constitui um meio para inclusão de novas estruturas 
cognitivas. Para Leontiev (1985), a ação é parte da 
atividade, mas se diferencia desta na medida em que 
objetivo e motivos não coincidem. A ação é um 
processo que deve realizar o aluno para alcançar um
objetivo orientado/concreto. Ela vem a ser a unidade de 
análise da atividade. As operações são métodos por 
meio dos quais se realiza a ação.

As ações, segundo Galperin, podem ter 
diferentes qualidades tais como: automatizadas ou não 
automatizadas, conscientes ou não conscientes, 
generalizadas ou não generalizadas, estáveis ou 
instáveis, concretas ou mentais. As ações ainda podem 
se formar em diversas etapas ou planos: material, 
linguagem e mental.

A etapa de formação da ação no plano 
material ocorre a materialização do objeto de estudo.
No plano da linguagem externa, o autor ressalta a 
importância da contribuição sócio-histórica na 
construção de conhecimento na sala de aula, a partir 
das interações sociais direção da formação de novos 
tipos de atividades. O plano mental da ação é o final do 
caminho da transformação da ação externa em interna. 
Segundo Galperin, a ação mental é o reflexo da ação 
material. Daí a importância do professor realizar o 

planejamento das atividades propostas numa sequência 
didática com base na apropriação de elementos teóricos que 
abordam a estruturação e implementação da mesma em sala 
de aula. 

Partindo das idéias colocadas acima, neste 
trabalho apresentaremos a análise de uma sequência 
didática elaborada por um grupo de pesquisa do
Departamento de Química da universidade Federal Rural 
de Pernambuco (DQ-UFRPE) e aplicada na disciplina de 
Química na 1ª série do Ensino Médio de uma escola 
pública no Recife.

Material e métodos

         Na elaboração da sequência foram consideradas as 
dimensões epistêmica e pedagógica, baseadas nas 
considerações sobre alguns modelos de sequência 
apresentados por Méheut (2005) [3]. Na dimensão 
epistêmica busca-se aproximar o conhecimento científico à 
realidade dos alunos e na dimensão pedagógica, devem-se 
estabelecer os papéis de professor e alunos no processo de 
ensino-aprendizagem. Os resultados foram analisados sob a 
perspectiva de uma pesquisa qualitativa, em que se coloca 
ênfase na natureza dos dados coletados, a partir de 
procedimentos que vão desde a análise da eficiência de 
métodos à observação de processos de análise.
     A sequência foi aplicada em uma turma com 35 alunos 
da 1ª série do Ensino médio em uma escola pública, em um 
total de 10 aulas, abordando os seguintes conteúdos: 
processos físicos e químicos nas etapas de coagulação, 
floculação e decantação do Tratamento de Água. Todas as 
aulas foram registradas em vídeo e posteriormente os 
registros foram analisados com base teórica na Teoria da 
Atividade (Leontiev, 1985). Abaixo, segue a lista de 
atividades que compuseram a sequência didática, 
categorizadas segundo a proposta de Leontiev (1985):

1. Apresentação e discussão da problemática através de um 
vídeo; 
2. Formulação de questões relacionadas aos problemas e 
elaboração de mapas conceituais;
4. Palestra e leitura textual;
5. Realização de experimento;



6. Responder os problemas;
7. Elaboração do novo mapa conceitual;
8. Apresentação dos mapas conceituais.
Três atividades foram escolhidas (tabelas 1,2 e 3) 
segundo alguns critérios como: adequação com a 
discussão teórica e momentos propícios para avaliação 
dos alunos. Para a realização de algumas atividades foi
necessário dividir a turma em 08 grupos de alunos para 
que cada um tenha oportunidade de compartilhar 
conceitos assimilados e contribuir para a resolução dos 
problemas.

Resultados

   Inicialmente, analisamos características das 
atividades 3, 5 e 8: objeto, objetivos, ações, sistema de 
operações e resultado (tabelas 1, 2 e 3). Em seguida, 
considerando os resultados obtidos analisamos as 
características das ações constitutivas das atividades. 
Na atividade três ficou evidenciado que as concepções 
equivocadas dos estudantes advêm de dificuldades de 
assimilação de conceitos no processo de significados. 
Verificou-se nessa e nas demais apresentações a 
predominância de argumentos informais e a falta da 
ligação dos conceitos químicos com as respostas dadas 
os problemas. Esse resultado, então, sugere um baixo 
grau de generalização nas ações. Na atividade cinco 
verificou-se um baixo nível de percepção e consciência 
dessa ação realizada pelos alunos para alcançar os 
objetivos 1 e 2. Com relação aos objetivos 3 e 4, 19 
alunos apresentaram respostas parcialmente corretas 
para Q2, e na Q3, 10 alunos responderam 
afirmativamente ao problema 1. Com isso, verificamos 
um baixo grau de generalização, pois poucos alunos 
demonstraram alguma competência para articular 
conteúdos discutidos em aulas com as ações realizadas.
Na análise oito, observamos que sete grupos 
conseguiram relacionar um conteúdo específico com 
situações reais, aplicando os conhecimentos em outros 

contextos, apresentando um alto grau de generalização para 
alcançar o objetivo 3. Quanto ao grau de consciência todos 
os grupos conseguiram explicar e argumentar de forma 
consciente sobre os problemas propostos por meio da 
linguagem verbal.

Discussão

Neste trabalho, a análise da sequência didática, possibilitou 
avaliar diferentes níveis de compreensão e envolvimento 
dos alunos na realização das atividades  que 
proporcionaram a conscientização e discussão sobre 
escassez, presevação e conservação da água, e 
compreensão física e química de sua qualidade. 

Na elaboração de uma sequência didática, 
ressaltamos a importância do planejamento de atividades de 
ensino apropriadas para o engajamento dos alunos em
ações e discussões sobre os conteúdos trabalhados em sala 
de aula, proporcionando uma aprendizagem nos diversos 
planos discutidos neste trabalho.
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Tabela 1. Análise da atividade 3
Objetivos Ações Sistemas de operações Resultado
1.Elaborar estratégias para a 
resolução dos problemas 1 e 
2
2.Interligar conceitos e 
respostas aos problemas 1 e 
2
3.Articular as respostas do 
problema 1 com as respostas 
do problema 2
4.Apresentar os mapas 
conceituais

-Responder 
textualmente os 
problemas 1 e 2
-Apresentar os mapas 
conceituais

-Responder os 
problemas 1 e 2 
-Interligar as duas 
respostas
-Expor oralmente o 
mapa produzido
-Argumentar sobre as 
respostas dadas aos 
problemas

-Resposta aos problemas 
1-Que modificações ocorrem na água captada 
pele ETA até chegar à torneira de sua residência 
como água adequada ao consumo humano?
2-Como os aspectos social, econômico, político 
e ambiental podem interferir na problemática da 
escassez e qualidade da água?

-Socialização das respostas iniciais

Tabela 2 . Análise da atividade 5

Objetivos Ações Sistemas de 
operações 

resultado

1.Compreender fenômenos químicos 
e físicos em etapas do tratamento de 
água (TA).
2. Representar a reação química 
ocorrida no experimento.
3. Identificar as etapas do TA 
simuladas no experimento.
4. Compreender parâmetros da água 
potável. 

- Preparar misturas
- Promover a
 reação-sistema coloidal
-Resolver questões 
sobre o experimento

-Misturara 
areia e água e 
agitar
-Elevar o pH 
da mistura
-Adicionar 
suspensão de 
hidróxido de 
cálcio e 
solução de 
sulfato de 
alumínio e 
agitar
-Aguardar dez 
minutos
-Responder as 
questões 

Respostas às questões
Q1. Houve formação de novos 
materiais? Justifique. Se positivo, você 
seria capaz de identifica o nome e a 
fórmula química do(s) material(s) 
obtido(s)? Como você representaria 
quimicamente o processo de formação 
do(s) material(s) obtido(s)?
Q2. Recordando o vídeo, a palestra e o 
texto sobre TA identifique as etapas do 
TA que experimento simulou. Nessa 
etapa água já é considerada potável? 
Justifique.
Q3. Este experimento contribuiu para 
responder os problemas 1 e 2 
propostos?       

 Tabela 3. Análise da atividade 8
Objetivo Ações Sistema de operações Resultado
1.Propor novas respostas 
aos problemas 1 e 2
2.Interligar conceitos e
respostas aos problemas
3.Articular a resposta do 
problema 1 com a reposta 
do problema 2
4.Apresentar o novo mapa 
conceitual

-Responder 
textualmente os 
problemas
-Apresentar os 
mapas conceituais

-Estabelecer relações 
entre os conceitos 
assimilados
-Representar as 
respostas em um 
esquema
-Expor oralmente os 
mapas conceituais
-Debater as respostas 
dos problemas 

-Resposta aos problemas 
1-Que modificações ocorrem na água captada pele 
ETA até chegar à torneira de sua residência como 
água adequada ao consumo humano?
2-Como os aspectos social, econômico, político e 
ambiental podem interferir na problemática da 
escassez e qualidade da água?
-Socialização das respostas

  


