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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentada uma pesquisa desenvolvida durante a formação inicial 
de professores no curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). A intervenção se deu em duas turmas no contexto de uma 
disciplina da estrutura curricular com dezenove licenciandos de química. A pesquisa 
traz elementos da abordagem qualitativa e fez uso da observação, de questionários, 
entrevistas e prova pedagógica. A experiência envolveu uma sequência de 
atividades fundamentadas na estratégia de ensino por Resolução de Problemas 
(RP) para abordar conceitos químicos. A proposta foi planejada e organizada de 
acordo com os pressupostos teóricos dos trabalhos desenvolvidos por autores da 
Didática das Ciências em RP, da experiência docente e de hipóteses iniciais da 
investigação. O objetivo era que os futuros professores pudessem vivenciar a 
estratégia e avançar para os novos significados. Os temas abordados nas atividades 
foram as diferenças entre os exercícios e problemas, a transformação de exercícios 
em problemas, as etapas de resolução de problemas e algumas implicações da 
estratégia de ensino para o trabalho docente. Os resultados evidenciaram que, 
através de um processo de reflexão coletiva, e a partir das dificuldades encontradas 
na prática da estratégia, os licenciandos são introduzidos em novas perspectivas de 
reflexão e ação da prática de ensino e de compreensão de alguns benefícios de 
propostas inovadoras para o ensino de química. Revela também que apesar do 
tema RP ser abordado, em alguns momentos durante o curso de graduação, os 
futuros professores sinalizaram que não sabem como e quando realizar atividades 
nessa perspectiva. Dos aspectos que emergiram na investigação destacamos as 
dificuldades nas etapas de resolução de problemas, a utilização da estratégia no 
contexto escolar e os conhecimentos e habilidades do professor para planejar 
atividades em RP. 
 

Palavras-chave: Formação inicial; Estratégia de Resolução de problemas; Ensino de 

Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this work it is presented a research developed in the initial training of teachers of 
the chemistry graduation course at the Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). The intervention was realized in two classes in the context of a discipline in 
the curricular structure with nineteen undergraduate students of chemistry. The study 
utilizes characteristics of the qualitative approach and uses observation, 
questionnaires, interviews and examination papers. The experiment involved a 
sequence of activities fundamented on the Problem Solving (PS) teaching strategy to 
approach chemical concepts. The proposal was planned and organized according to 
the theoretical presupposition of the work developed by the authors of the Science 
Education in PS, of teaching experience and from the initial hypotheses of the 
research. The goal was that the future teachers could experience the strategy and 
advance to the new meanings. The themes addressed in the activities were the 
difference between exercises and problems, exercises turning into problems, the 
steps of problem solving and some implications of the teaching strategy for the work 
of the teacher. The results showed evidence that through a process of collective 
reflection, and from the difficulties experienced in the strategy practice, the 
undergraduates are introduced to new perspectives of reflection and action of 
teaching practice, and understanding some benefits of innovative proposals for the 
teaching of chemistry. It also showed that, although this theme is approached, in 
some moments of the graduation, the future teachers don‟t know when or how to 
realize activities in this perspective. From the aspects that rose in research we 
highlighted the difficulties in the problem solving steps, the use of the strategy in 
school and the knowledge and skills of the teacher for planning activities in Problem 
Solving. 
 
 

Key words: Initial teacher training; Strategy Problem Solving; Teaching Chemistry 
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Apresentação 

 

Ao ingressar na universidade já vinha impregnado de uma concepção 

reducionista do trabalho docente herdada da Educação Básica, de que para ensinar 

era preciso conhecer a matéria e buscar algumas técnicas pedagógicas diferenciais 

em relação aos outros professores. Evoluir de uma visão simplista do processo 

ensino-aprendizagem não se constitui uma tarefa fácil, nem alcançada somente por 

instruções ou recomendações de especialistas que atestam a fragilidade dessas 

concepções. As mudanças podem encontrar lugar num árduo processo de tomada 

de consciência reflexiva dessas ideias pelos futuros professores e pelas vivências 

com modelos alternativos mediante situações de pesquisa. 

É nesse cenário que me insiro quando licenciando do curso de química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A ampliação da visão da 

atividade docente deu seus primeiros passos nos contatos preliminares com a 

iniciação científica ainda na área da química “dura” 1. Essa experiência possibilitou 

um aprofundamento nos conhecimentos químicos ao mesmo tempo em que me 

aproximava do contexto de uma pesquisa científica, mas sem fazer-se referência ao 

ensino de química: objetivo inicial ao entrar na universidade.  

Os novos ares iriam se consolidar com o momento de cursar algumas das 

disciplinas pedagógicas da estrutura curricular da licenciatura e realização das 

atividades de estágio supervisionado na escola pública. Mas, as mudanças se 

deram, principalmente, com a oportunidade de trabalhar com pesquisa em ensino de 

química acompanhada da leitura de material específico da área e trabalhos de 

pesquisa no campo de interesse e no contato com a pós-graduação ainda na 

licenciatura, por meio de grupos de estudos.  

Esse processo de construção das bases e interesses pela pesquisa em 

ensino de química e, em particular, com a estratégia de resolução de problemas na 

formação inicial de professores, veio se consolidar na experiência como professor 

substituto das disciplinas de Estágio Supervisionado de Formação de Professores na 

                                                           

1
 A expressão “dura” faz uma referência às tradicionais áreas da pesquisa em química tais como 

química inorgânica, orgânica, analítica e a físico-química. 
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Licenciatura em Química. Esta experiência contribuiu para a identificação de 

algumas necessidades formativas dos licenciandos, determinantes para o exercício 

da profissão de professor.  

Nessa ocasião, um tema de interesse que surgiu é o papel e a importância da 

resolução de problemas para a aprendizagem de química: o que esses professores 

compreendem sobre o tema? Como pensariam em propostas didáticas inovadoras 

envolvendo essa tendência de ensino? Que dificuldades atribuiriam à resolução de 

problemas no contexto escolar? Essas inquietações ajudaram e foram decisivas 

para as intenções de pesquisa na pós-graduação. É nesse sentido que se construiu 

o interesse pela licenciatura e formação de professores de química. 

Com novas ideias e concepções docentes ampliadas, entendemos que 

ensinar não é uma tarefa simples, requer antes de tudo um planejamento consciente 

dos objetivos que se pretende alcançar, que conteúdos serão mediadores para a 

concretização desses objetivos e que estratégias podem ser utilizadas 

didaticamente. Nesse sentido, destacamos que não existe apenas uma forma de 

ensinar como se preconizava em outros períodos e momentos históricos, mas sim, 

que a estratégia depende, portanto, de inúmeras variáveis, por exemplo, do tipo de 

conteúdos e, principalmente, dos objetivos pretendidos. Isto é, uma via para que o 

aluno se aproprie de conhecimentos científicos e as devidas relações com os 

conhecimentos do seu entorno social. 

Diversas estratégias e propostas têm sido discutidas e analisadas do ponto de 

vista da Didática das Ciências (CAMPANARIO e MOYA, 1999), entre as quais está a 

Resolução de Problemas (RP). Nessa discussão, aprender pode ser concebido 

como uma atividade de resolução de problemas, logo, é importante que o professor 

conheça a estratégia e saiba organizar atividades segundo esse referencial teórico-

metodológico. 

Como em toda estratégia de ensino, algumas limitações da resolução de 

problemas devem ser consideradas. Uma das principais dificuldades dessa proposta 

consiste no choque com as configurações habituais que caracterizam o contexto 

escolar, de um modo geral, marcado pela passividade dos estudantes e também dos 

professores, já que nessa estratégia exige-se um esforço maior de ambos, seja na 

preparação, desenvolvimento e avaliação, pensadas pelo professor, até a exigência 
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cognitiva e participação ativa dos estudantes durante a resolução de um problema. 

Nessa perspectiva de ensino, é dada ênfase na aprendizagem dos conteúdos 

procedimentais, embora os conceitos estejam permeando as atividades. Somando-

se a esta, outras propostas surgiram na tentativa de se pensar uma aprendizagem 

integradora dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, como a 

aprendizagem por investigação dirigida (GIL-PÉREZ, 1993). 

À luz destas discussões, pensamos na finalidade da universidade no 

processo de formação inicial dos futuros professores, no sentido de promover 

condições para que estes disponham de conhecimentos básicos para se pensar em 

estratégias inovadoras que promovam uma aprendizagem relevante para os 

estudantes.  

No contexto da UFRN, apesar da orientação e do trabalho com a estratégia 

de RP na formação de professores não serem tão novas no curso de licenciatura em 

química, as iniciativas das discussões ainda são pontuais em algumas disciplinas da 

estrutura curricular, sem ainda uma clara sinalização do saber fazer dos professores.  

O que defendemos é que, além de apresentar as características da estratégia 

didática de RP, é importante que se possa avançar na sinalização de exemplos de 

transposição didática para os licenciandos, na busca de uma relação entre a teoria e 

a prática, entre o saber e o saber fazer desses futuros professores (CARVALHO e 

GIL-PÉREZ, 2009). Que esse profissional seja capaz de planejar, testar e avaliar 

propostas de ensino de química para a educação básica, observando a relação com 

os conteúdos de química que ele estuda ao longo da graduação. Neste sentido, 

durante o curso de formação inicial é importante que os licenciandos aprendam a 

utilizar a estratégia na organização de atividades de RP.  

Apresentamos nesta dissertação uma proposta de uma sequência de 

atividades, envolvendo conteúdos de química, tais como, reação química, cálculos 

estequiométricos e gases dentro do enfoque de RP. Esta proposta de relação entre 

teoria e prática insere-se na perspectiva sinalizada pelas resoluções atuais para a 

formação de professores nas licenciaturas incluindo 400 horas para a prática de 

ensino (BRASIL, 2002). Quer dizer, de ensinar como ensinar um conceito químico e, 

especificamente nosso recorte visa à perspectiva de ensino por meio de RP.  
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Assim, de acordo com o que apresentamos, nossa questão-foco se apóia em 

desenvolver esta proposta (sequência de atividades), fazer a intervenção no curso 

de formação inicial e verificar a aprendizagem dos elementos da estratégia didática 

de ensino por meio de Resolução de Problemas. 

Nesse sentido, organizamos os objetivos específicos em: 

a) Realizar um estudo de caráter exploratório para conhecer, na opinião dos 

licenciandos de química, o que sabem sobre estratégia de RP;  

b) Elaborar e aplicar uma sequência de atividades para trabalhar a estratégia de 

RP na licenciatura em química; 

c) Avaliar a aprendizagem da estratégia de RP pelos licenciandos a partir da 

sequência de atividades proposta. 

 

Assim, no capítulo 1 apresentamos e discutimos a estratégia de resolução de 

problemas como perspectiva no ensino de química; as dificuldades de aprendizagem 

que a literatura sinaliza para os conteúdos químicos envolvidos na proposta e o 

diálogo da estratégia de RP com a formação de professores de química. E nesse 

sentido, nosso referencial são os trabalhos de autores no domínio específico da 

Didática das Ciências que utilizam a estratégia de RP. 

O capítulo 2 foi organizado na intenção de abordar o contexto do 

desenvolvimento da proposta e de sua intervenção com futuros professores de 

Química. Serão retomadas a questão-foco e os objetivos específicos, apresentando 

a partir deles o contexto, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos e a forma de 

organização dos dados obtidos à luz do referencial teórico da análise textual 

discursiva (ATD). 

No capítulo 3 abordaremos o planejamento de uma sequência de atividades 

que inclua elementos gerais da estratégia de RP e alguns conceitos químicos a 

serem trabalhados na formação inicial de professores de Química, de forma a 

relacionar a teoria e a prática da sala de aula da Educação Básica. Além disso, 

apresentaremos o processo de intervenção no curso de Licenciatura em Química da 

UFRN. 
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No capítulo 4 serão apresentadas as discussões dos resultados com as 

opiniões dos licenciandos e a avaliação da proposta de intervenção, bem como as 

compreensões construídas do processo de pesquisa. Ao final do trabalho 

apresentamos as considerações finais, as referências, os apêndices e anexos 

utilizados na investigação. Em um texto do Apêndice E dessa dissertação 

apresentamos um módulo que consiste no produto da pesquisa. 
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Capítulo 1 

 

A resolução de problemas como perspectiva no ensino de Química 

 

 

Nesse capítulo pretendemos situar a RP como perspectiva no ensino de 

química, no domínio específico da Didática das Ciências, discutindo algumas das 

principais dificuldades de aprendizagem de conteúdos químicos tomando como 

referência os resultados das investigações didáticas no campo das concepções 

alternativas dos estudantes e, como isso se articula com a formação de professores 

de química.  

Convém destacarmos que as investigações de autores em RP têm seus 

próprios referenciais teóricos. Segundo Perales Palacios (1993), os referencias da 

RP se encontram, por exemplo, no campo da Psicologia Condutista (os trabalhos de 

Polya na matemática, por exemplo), na Gestalt (os trabalhos de Dunker) e na 

Psicologia Cognitiva (teoria do processamento da informação, referencial piagetiano, 

dentre outros). Ainda encontramos trabalhos com RP fundamentados no 

materialismo dialético, como os de Martinez (1986) e no Construtivismo (por 

exemplo, os de Gil-Pérez). No nosso trabalho, o referencial teórico de apoio constitui 

no domínio específico da Didática das Ciências os trabalhos de alguns 

pesquisadores que se encontram citados nos textos a seguir, tais como, Gil-Pérez, 

Lopes, Pozo, dentre outros. 

 

 

1.1. Dificuldades de aprendizagem à luz das investigações em ensino de 
ciências 

 

Dentre as principais condições para a configuração da Didática das Ciências 

como campo de conhecimentos encontra-se a preocupação com o fracasso escolar 

dos estudantes no aprendizado das ciências (CACHAPUZ, et al, 2001). Entre as 

sinalizações deste fracasso, em particular o de química, estes autores destacam a 
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presença de dificuldades de aprendizagem expressas em erros conceituais, 

aprendizagem de conceitos e habilidades e, na resolução de problemas e exercícios. 

Muitas interpretações são dadas às dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes. Estas vão desde atribuições reducionistas que envolvem somente a falta 

de interesse dos estudantes, responsabilizando-os unicamente, passando por 

explicações da psicopedagogia, associando-se a problemas biológicos (NUÑEZ e 

SILVA, 2008). A interpretação dessas dificuldades tem encontrado lugar nas 

investigações em ensino de ciências, que desde a década de 80 vem realizando 

estudos em uma linha de pesquisa na didática das ciências (CACHAPUZ et al, 2001) 

sobre as representações que os estudantes utilizam para interpretar ou explicar os 

fenômenos naturais: as concepções alternativas2. Essas são ideias que os 

estudantes utilizam para explicar e interpretar os fenômenos naturais, diferentes do 

conhecimento científico, podendo-os levar a erros conceituais (DRIVER, 1986; 

CARRASCOSA, 2005). Nesse sentido, as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes refletiriam a existência de um grande número de concepções alternativas 

(CAAMAÑO, 2007). 

As dificuldades de aprendizagem podem inferir um grande número de 

concepções alternativas como mostram algumas investigações (FURIÓ-MÁS e 

HERNANDEZ PÉREZ, 1983; POZO et al, 1991; ECHEVERRIA, 1996; MACHADO e 

ARAGÃO, 1996; FURIÓ-MÁS, AZCONA e GUISASOLA 1999; DE POSADA, 1999). 

As dificuldades resultantes das concepções alternativas envolvem uma gama de 

conteúdos químicos que, na perspectiva de Caamaño (2007), podem ser 

classificadas em três grandes grupos, a saber: a matéria sob o ponto de vista 

macroscópico e microscópico; a linguagem química; as reações químicas e os tipos 

de reações. 

Destacamos a seguir no quadro 1, algumas das principais concepções 

alternativas e dificuldades de aprendizagem sobre conceitos químicos envolvendo a 

compreensão da matéria sob o ponto de vista macroscópico e microscópico 

                                                           

2
 Reconhecemos que há uma discussão sobre o sentido de ideias prévias, ideias alternativas e 

concepções alternativas (JIMÉNEZ GOMEZ, SOLANO MARTÍNEZ e MARÍN MARTÍNEZ, 1994), mas 

nesse trabalho não faremos essa discussão e usaremos somente o termo concepções alternativas. 
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(CAAMAÑO, 2007). Os conceitos apresentados sinalizam para aqueles abordados 

nas atividades dessa pesquisa.  

 

Conteúdo conceitual 
Dificuldades e concepções que os estudantes podem 

apresentar 

Estados e mudança de fase 
Os gases não possuem massa. 

Quando um líquido ferve, as bolhas são do ar que escapa. 

Reação química 
Não há distinção entre transformação química e física. 

Não compreender a conservação da matéria. 

Quadro 1: Dificuldades e concepções dos estudantes sobre a matéria sob o ponto de vista 

macroscópico e microscópico (SILVA; NÚÑEZ, 2008) 

 
Diferentes pesquisas têm mostrado que no ensino superior as dificuldades, 

nesse sentido, são sobre o mecanismo de reação, estereoisomeria, estabilidade e 

reatividade química, pressão e volume dos gases (FURIÓ-MÁS et al, 2000 citado 

por NUÑEZ e SILVA, 2008). Já sobre a linguagem química, a reação química e seus 

tipos, Caamaño (2007) apresenta algumas dessas dificuldades e concepções dos 

estudantes apresentadas no quadro 2 a seguir: 

 

Conteúdo conceitual 
Dificuldades e concepções que os estudantes podem 

apresentar 

Fórmulas químicas 

Confundir os índices das fórmulas moleculares 
ou dos elementos com a estrutura molecular. 

Confundir os índices das fórmulas com as valências. 

Balanceamento e interpretação 
da reação química 

Modificar o índice das fórmulas como objetivo de se 
igualar as equações químicas. 

Não compreender os coeficientes estequiométricos como 
uma relação numérica entre as moléculas das espécies 

reagentes. 

Ácidos e Bases 

Confusões entre os modelos de Arrenhius e 
Brönsted-Lowry. 

Quando os ácidos e as bases reagem sempre forma 
uma solução neutra. 

Oxidação-redução 

O estado de oxidação de um elemento sempre é igual 
a carga do íon monoatômico desse elemento. 

Os processos de oxidação e redução podem ocorrer 
independentemente. 

Quadro 2: Dificuldades e concepções dos estudantes sobre a linguagem química e os tipos 

de reações (SILVA; NÚÑEZ, 2008). 
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O conhecimento das dificuldades da aprendizagem é importante para o 

professor, na medida em que auxilia a compreensão do processo de aprendizagem. 

Considerar essas dificuldades permite melhor selecionar os conteúdos, pensar 

estratégias em um nível adequado, e sequênciá-los de modo a facilitar a 

aprendizagem dos estudantes e superar essas dificuldades. 

Essas preocupações são similares ao que encontramos na perspectiva 

freireana, que criticando a predominância da narração ou dissertação nas práticas 

educativas, implicando um sujeito – o narrador – e objetos pacientes – os educandos 

-, contribui para pensarmos em um ensino que deve partir do que estes já 

conhecem, e não, numa concepção “bancária” da educação, depositar-lhes 

informações alheias às suas experiências existenciais (FREIRE, 2005). Como já 

citamos, levar em consideração as concepções alternativas dos estudantes e suas 

dificuldades de aprendizagem encontra lugar em inúmeras preocupações e 

pesquisas no campo da Didática das Ciências (CACHAPUZ et al, 2001). Com base 

nessas dificuldades é que se propõem diferentes perspectivas de organizar 

atividades e pensar o ensino de química. Dentre elas encontra-se a aprendizagem 

por meio de Resolução de Problemas (RP) (CAMPANARIO e MOYA, 1999). 

 

1.2. Resolução de problemas como estratégia de ensino e aprendizagem  

 

A estratégia de RP representa uma proposta teórico-metodológica dentro da 

Didática das Ciências que pressupõe que os estudantes sejam colocados diante de 

situações-problema ou de problemas em que não disponham de meios imediatos e 

prontos para resolvê-los. Dessa forma, espera-se que por meio de um conjunto de 

atividades elaborem, avaliem e testem suas hipóteses de resolução construindo de 

forma criativa seus conhecimentos a respeito dos aspectos ou temas desenvolvidos 

(CAMPANARIO e MOYA, 1999). 

Diferentes trabalhos sobre esse tema no campo da Didática das Ciências têm 

sido realizados e, algumas das preocupações dessas pesquisas em relação ao 

ensino de química se dirigiram a fazer uma análise das dificuldades apontadas por 

professores e alunos e, as estratégias dos estudantes para resolverem problemas 

(KEMPA, 1986, ESCUDERO 1996, OÑORBE 1996a e 1996b, PERREN, BOTTANI e 



22 

 

ODETTI 2004, GÓMEZ-MOLINÉ, 2007, SOLÁZ-PORTOLÉS e SANJOSÉ, 2007, 

CORONEL e CUROTTO, 2008, entre outros); há os que sugerem propostas de 

trabalho para resolução de problemas a partir de atividades experimentais 

(MARTINEZ AZNAR e OVEJERO MORCILLO, 1997, DE JONG, 1998, MERINO e 

HERRERO, 2007, CARMO e MARCONDES, 2008, FRANCISCO JÚNIOR, 2008) e 

aqueles que não fazem uso das atividades experimentais, mas utilizam problemas 

de lápis e papel (GISBERT BRIANSO, 1985, GÁRCIA GÁRCIA e JOSÉ JOAQUÍN, 

2000, EICHLER e DEL PINO, 2000); os que analisam concepções de licenciandos 

acerca da resolução de problemas como estratégia didática (LEITE e ESTEVES, 

2005, ESTEVES, 2006); e pesquisas que exploram o uso da história da ciência 

como ferramenta no ensino por problemas (GONZÁLEZ e GÁTICA, 2008). 

Dentre esses trabalhos podemos destacar, a título de exemplo, o de Coronel 

e Curotto (2008) que realizam um estudo em âmbito universitário com um professor 

e um grupo de alunos que cursavam a disciplina de química geral na formação de 

professores na Argentina. A pesquisa teve um enfoque qualitativo fazendo uso de 

estudo de caso, envolvendo observações, entrevistas e análise de documentos. A 

proposta se dirigiu a analisar um organizador de aula do professor e à observação 

de aulas práticas de alunos sobre o tema de hidrólise. As questões de pesquisa 

formuladas referiam-se a: de que maneira era utilizada a resolução de resolução de 

problemas como estratégia de ensino? Que características se dá ao processo de 

resolução e o lugar ele ocupa nas salas de aula? Que perspectivas docentes se 

fazem presentes nas argumentações que justificam a natureza do processo de 

resolução nas práticas de ensino? Quais são as relações entre as estratégias 

propostas pelo docente e as que propõem os alunos? 

As conclusões obtidas com a pesquisa mostraram que a RP estava ligada a 

processos que incentivam mecanismos de repetição. Limita-se ao estudante a mera 

repetição de passos que impedem a verdadeira compreensão dos conceitos 

químicos. Esses são explicados mediante equações e fórmulas e que existe uma 

relação entre o trabalho com problemas-exercícios e as dificuldades dos estudantes. 

Nesse sentido, os autores defendem que ao professor corresponde orientar o seu 

discurso e as atividades que promove para conseguir que os alunos possam 

identificar outras formas de verem os fenômenos, e de pensarem e de falarem sobre 
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eles em acordo com a ciência atual. Para isto é necessária uma mudança profunda 

na forma de entender o que é ensinar.  

Esses resultados sinalizam para a discussão sobre o papel dos problemas no 

contexto do ensino de ciências e na própria atividade científica. 

Resolver problemas constitui uma tarefa fundamental da atividade científica 

(OÑORBE, 2007). Podemos considerá-la como um processo criativo de resolução 

de problemas, mediante a busca de novas soluções a partir de formulação e 

comprovação de hipóteses (GIL-PÉREZ et al, 2001). Além disso, o aprendizado das 

ciências pode também ser entendido como uma atividade orientada a resolução de 

problemas se pensarmos que aprender ciências também implica em aprender os 

seus processos com fins didáticos (LEYVA, ROQUE e MARTÍNEZ, 2005).  

O uso de problemas na sala de aula é um procedimento já discutido sob 

diferentes perspectivas, mas ainda existe uma grande confusão acerca do sentido 

que se atribuem aos termos exercícios e problemas. Geralmente o que se 

apresentam aos estudantes são atividades que se configuram pelo que se entende 

como exercícios e não como verdadeiros problemas (MARTIN, 1991, LOPES, 1994).  

Assim, como fazer esta distinção é parte do objeto de estudo3 desta 

dissertação, e é importante que se possam apresentar alguns elementos que 

caracterizem os termos “problema” e “exercício”, além do papel que a estratégia de 

RP desempenha na sala de aula.   

 

a) O termo problema 

O sentido atribuído ao termo problema no cotidiano, na maioria das vezes, 

refere-se ao aspecto de uma situação ou questão por resolver, em que a resolução 

implicará em um processo de tomada de decisões, seleção de procedimentos e 

execução de um plano.  

Sobre o termo problema, na perspectiva da Didática das Ciências, alguns 

autores fazem colocações importantes. Por exemplo, Oñorbe (2007) elenca algumas 

                                                           

3
 Este relato é o recorte das discussões teóricas durante a intervenção da proposta didática 

desenvolvida nas aulas com os licenciandos em Química da UFRN, constituindo o produto da 
dissertação. 
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condições para a existência de um problema, entre eles que deve haver uma 

questão por resolver; a pessoa a qual se apresenta a questão está motivada para 

buscar a solução e não tenha uma estratégia imediata de resolução.  

Para Perales Palacios (2000) essa categoria encerra uma situação incerta 

que provoca em quem a padece uma conduta (resolução do problema) que busca 

chegar à solução (resultado esperado) e reduzir essa dificuldade inerente a dita 

incerteza.  

 

b) O termo exercício 

A partir do que foi apresentado no item anterior, os problemas precisam ser 

diferenciados em relação aos exercícios. No problema, exige-se uma explicação 

coerente a um conjunto de dados relacionados dentro de um contexto determinado, 

podendo admitir diferentes caminhos para abordar a solução e inclusive várias 

soluções. Já os exercícios implicam em um algoritmo de forma mais ou menos 

mecânica, conhecendo antecipadamente o caminho que é preciso seguir para 

chegar ao resultado esperado e, em geral, admite uma única solução 

(GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007). 

Há de se destacar o caráter idiossincrático do problema, isso quer dizer que 

não existem objetivamente problemas abstratos (exceto os chamados universais, 

sem solução), senão em função do sujeito que há de enfrentá-lo (OÑORBE, 2007). 

Nesse sentido, o problema é de quem o resolve (JESSUP, OVIEDO e 

CASTELLANOS, 2000). Um exercício para um aluno pode ser um problema para 

outro aluno. 

Autores como Perales Palacios (2000) classificam até mesmo os exercícios 

como um tipo de problema fechado. Lopes (1994), por sua vez, destaca que 

exercícios e problemas podem ser pensados como extremos de uma linha contínua, 

em que partindo de situações meramente reprodutivas (os exercícios) progride-se 

para aquelas em que não se dispõe de um meio evidente para resolvê-las (os 

problemas). Essa última posição reforça o que Pozo (1998) discute a respeito do 

caráter não absoluto dessas categorias, pois, quando o aluno já tiver resolvido um 

problema diversas vezes, essa situação ficará reduzida a um exercício. 
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c) A resolução de problemas na sala de aula 

A resolução de problemas refere-se ao processo mediante o qual a situação 

incerta é esclarecida e implica, em maior ou menor medida, na mobilização de 

conhecimentos e procedimentos por parte daquele que a soluciona (PALACIOS 

PERALES, 1993, ASHMORE et al, 1979) levando a reorganização da estrutura 

cognitiva4, ou seja, um aprendizado.  

Um aspecto importante da resolução de problemas é que a finalidade dessa 

estratégia didática não se detém somente ao obter-se uma resposta correta, mas em 

como o aluno enfrenta o problema (GARRET, 1988). Essa atividade de resolução 

necessita de conhecimento conceitual e procedimental, no entanto, aquele (o aluno) 

que resolve o problema pode aumentar ambos os tipos de conhecimentos se houver 

intenção deliberada do professor e, além disso, for ajudado por este (LOPES, 1994). 

Nessa perspectiva, a motivação aparece como elemento importante para a 

resolução do problema, pois, se não há pré-disposição para a atividade, o êxito do 

processo tende ao fracasso. 

 

d) As vantagens, objetivos e limitações da estratégia de RP 

As vantagens desse enfoque dependem dos objetivos e pressupostos teórico-

metodológicos adotados. Pode ser pensado como um meio para a aquisição de 

determinadas habilidades próximas a atividade científica. Segundo Perales Palacios 

(2000), os objetivos clássicos de acordo com as novas tendências educativas, 

apontam que a resolução de problemas poderia permitir: 

- diagnosticar as ideias prévias dos estudantes e ajudá-los a construir novos 

conhecimentos a partir das mesmas; 

- adquirir habilidades de distintas classes cognitivas; 

- promover atitudes positivas em relação à ciência e a atividade científica; 

- aproximar os âmbitos do conhecimento científico e cotidiano, capacitando o aluno 

para resolver situações problemáticas neste último; 

                                                           

4
 Apesar de grande relevância, neste trabalho não discutiremos os aspectos psicológicos e dialéticos 

na resolução de problemas. 
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- avaliar a aprendizagem do aluno e o próprio currículo. 

Outras vantagens do uso dos problemas em sala de aula incluem o 

favorecimento da criatividade (GARRET, 1988), e favorecendo o desenvolvimento de 

“pequenas investigações” que implicam atividades, tais como (GONÇALVES, 

MOSQUERA e SEGURA, 2007): 

- um estudo qualitativo da situação para delimitar de maneira precisa o problema; 

- formulação de explicações provisórias (as hipóteses); 

- elaboração e discussão de possíveis estratégias de resolução; 

- aplicação dos procedimentos selecionados; 

- análise da concordância entre os resultados obtidos e as hipóteses iniciais; 

- favorecer o trabalho grupal e permitir ricos intercâmbios de opiniões. 

 

Uma potencialidade importante da RP como estratégia didática é a de que o 

conteúdo estrutura-se a partir de problemas nos quais, muito mais do que a 

aplicação de uma fórmula ou esquema pré-determinado, pode possibilitar e 

promover a curiosidade dos estudantes e aproximá-los de características de uma 

atividade científica, onde há lugar para as análises qualitativas prévias das 

situações, proposição e teste de hipóteses e análise dos resultados (GIL-PÉREZ, 

1993). 

Da forma como os conteúdos são sistematizados nessa estratégia didática, o 

aluno aprende Química quando se vê na necessidade de resolver problemas, 

produzindo respostas que promovam a construção dos seus conhecimentos de 

forma ativa e produtiva e a pensar cientificamente. 

Obviamente, essas características da resolução de problemas requerem um 

maior “protagonismo” dos estudantes, maior participação, mais compromisso, mais 

esforço e dedicação, o que se choca com a passividade que marca a tradição 

escolar. No entanto, essas são dificuldades que podem ser contornadas à medida 

que essa prática se torne mais habitual na sala de aula (POZO, 1998). 

Além dessa limitação, a estratégia de RP tem um caráter essencialmente 

procedimental como conteúdo educacional, já que consiste em o aluno saber fazer 
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algo, e não somente dizê-lo ou compreendê-lo. Apesar da solução de problemas não 

estar desvinculada dos conteúdos conceituais e atitudinais, grande parte de suas 

características como conteúdos da aprendizagem são derivadas desse caráter 

procedimental, o que encerra uma limitação importante do enfoque (POZO, 1998, 

POZO e CRESPO, 2009). 

Outra consideração a ser feita sobre as limitações da estratégia é o grau de 

complexidade dos problemas propostos ao estudante. Como a RP está 

intrinsecamente ligada a motivação para a atividade, a utilização permanente de 

problemas fora do alcance cognitivo e que não consigam ser resolvidos pelos 

estudantes, ao invés de motivá-los e estimular a criatividade pode levá-los a apatia e 

ao abandono da tarefa. Uma das questões a serem observadas, por exemplo, é a 

formulação dos enunciados ou a linguagem dos problemas (LOPES, 1994). Ainda, 

para Pozo e Goméz Crespo (2009) ao buscar uma aproximação da aprendizagem 

científica ao contexto da atividade científica, isso constitui-se apenas uma 

aproximação fictícia e forçada do método científico. 

 

e) origem das dificuldades dos estudantes na resolução de problemas 

As investigações têm apontado que o fracasso dos estudantes na resolução 

de problemas pode ser atribuído a fatores externos a disciplina (OÑORBE e 

SANCHEZ, 1996), tais como referentes a aspectos cognitivos dos estudantes, falta 

de interesse, trabalho e preparação anterior. Outro aspecto a destacar é que a 

própria forma de se lidar com os fenômenos científicos, são causas de erros e 

dificuldades de aprendizagem.  

Alguns autores utilizam a categoria “metodologia da superficialidade” para 

explicar o modo peculiar como os estudantes tratam de explicar fenômenos naturais: 

uma tendência geral a se tirar conclusões precipitadas, generalizar de maneira 

acrítica baseado em experiências limitadas, ausência de dúvidas ou consideração 

de possíveis soluções alternativas, respostas rápidas e seguras baseadas em 

evidências do senso comum, por tratamentos pontuais (GIL-PÉREZ, 1993). 

Podemos ainda relacionar nessa perspectiva, que essa “metodologia da 

superficialidade” envolve até mesmo o modo como os estudantes resolvem 

problemas. Carrascosa (2005) apresenta algumas características da “metodologia 
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da superficialidade” ou “metodologia do senso comum” associadas às práticas de 

resolução de problemas pelos estudantes, entre elas: 

 

• a tendência de contestar rapidamente levando a respostas precipitadas sem 

analisar o problema, quer dizer sem uma reflexão prévia sobre aquilo que se 

pergunta. Não consideram as variáveis e como podem influenciar os 

conhecimentos relacionados com a questão, etc.; 

• a comparação de magnitudes distintas, quer dizer, não consideram nesta 

comparação a existência de possíveis ideias alternativas; 

• a utilização de fórmulas mecanicamente relacionando os dados apresentados 

no problema e a incógnita sem estabelecer o campo de validade; realizando 

cálculos para chegar a um resultado numérico sem considerar sequer a 

possibilidade de uma resolução literal. Isso leva também a não analisar os 

resultados numéricos e chegar a conclusões tais como, por exemplo, uma 

molécula de água tem uma massa de 18 g ou uma pessoa para combater a 

acidez de estômago precisa ingerir diariamente 100 litros de uma solução de 

hidróxido de alumínio, etc.; 

• a tendência em relacionar magnitudes mediante regras de três 

(proporcionalidade direta) em qualquer situação; 

• a atribuição de propriedades animadas5 a sistemas que não podem tê-las. O 

próprio ensino de ciências contribui para isto quando se utiliza acriticamente 

expressões tais como “tendência a adquirir estrutura eletrônica de gás nobre”, 

“desejo por elétrons”, “resistência a mudar de movimento”, etc.; 

• a conformar-se com explicações parciais sem uma busca coerente entre o 

que se obtém ou se afirma ao contestar um problema ou uma pergunta e o 

corpo de conhecimentos teóricos de que se dispõe. 

 

Como advogam alguns autores, o uso excessivo de exercícios, cria nos 

estudantes uma imagem distorcida das diferentes disciplinas científicas, que se 

                                                           

5
 Na perspectiva bachelardiana, referindo-se ao obstáculo animista (BACHELARD, 1996). 
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convertem em uma coleção de fórmulas. Isto ocorre mais habitualmente em 

disciplinas como Física e Química (GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007). 

 

1.3. Sinalizações na formação do licenciado de Química  

 

Autores destacam que a falta de conhecimentos científicos constitui a 

principal dificuldade para que professores se envolvam em atividades inovadoras 

(CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2009). Não defendemos que o saber disciplinar 

(GAUTHIER et al, 2006) seja o mais relevante na formação do professor, mas que 

este é um dos saberes necessários. Quer dizer, o conhecimento da matéria a ser 

ensinada se insere em uma concepção mais ampla que envolve conhecer os 

problemas que originaram a construção dos conhecimentos científicos, conhecer as 

orientações metodológicas empregadas na construção desses conhecimentos, as 

interações Ciência-Tecnologia-Sociedade, os desenvolvimentos científicos recentes 

e suas perspectivas, para poder transmitir uma visão dinâmica, não fechada da 

Ciência, saber selecionar conteúdos e aprofundar os conhecimentos para adquirir 

novos (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2009).  

Como sinalizado no tópico anterior sobre o entendimento do termo problema, 

algumas investigações didáticas (GARRET et al, 1990, LOPES, 1994) têm mostrado 

que no contexto escolar não há muitas diferenças entre as concepções de 

professores e estudantes sobre o que significa “problema” – uma situação com 

dados, que exigem uma resposta e que é preciso usar fórmulas para se obtê-la. 

As concepções dos professores e o papel que atribuem à resolução de 

problemas influenciam de forma substancial em seu ensino (OÑORBE, 2007). As 

práticas didáticas habituais se organizam com o professor resolvendo os 

“problemas”, os estudantes aprendem o algoritmo de resolução e repetem nas 

avaliações. Quer dizer, os professores apenas resolvem os problemas e os 

estudantes têm de reproduzir. O êxito se orienta ao alcance de um resultado final, 

geralmente numérico, em detrimento do caminho ou processo percorrido pelo 

estudante. Nesta dinâmica não são ensinados aos estudantes estratégias para 

resolver problemas ou ainda a se posicionarem frente a situações novas e 
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desconhecidas que representem uma verdadeira dificuldade. Ao invés disso, os 

professores lhes explicam a solução (MARTIN, 1991; GIL-PÉREZ et al, 1999). 

Segundo Oñorbe (2007), as principais dificuldades de ensino-aprendizagem 

na resolução de problemas que se apresentam em todo o processo, podem ser 

visualizadas em relação ao tipo de problema, a linguagem utilizada, as estratégias 

de resolução, as características pessoais de quem aprende, os conceitos 

necessários, etc.  

Outras investigações ampliam esse leque de possibilidades incluindo, por 

exemplo, a falha de memória (KEMPA, 1986), o interesse na tarefa, etc. Nesse 

sentido, é indispensável para o planejamento de um trabalho docente eficaz, a 

consideração dessas dificuldades para a tomada de medidas que permitam superá-

las. As habilidades docentes dentro dessa proposta consistem não só em buscar e 

selecionar problemas relevantes, senão também em gerir de maneira efetiva o 

acompanhamento das atividades. Isso implica, por exemplo:  

a) a propor problemas que representem de fato uma dificuldade para os 

estudantes; não intransponível que provoque frustração, mas também nem 

tão fácil que não os despertem para o desafio; 

b) a ensinar a resolver problemas, isto é a posicionar-se diante de situações 

inéditas que lhes representem verdadeiro obstáculo (GIL-PÉREZ, 1999). 

Toda essa discussão nos remete a considerar as necessidades formativas 

dos futuros professores de química6 de como utilizar a estratégia de resolução de 

problemas em sua atividade docente, na perspectiva de um saber fazer, ou seja, 

organizar propostas de atividades segundo essa perspectiva (CARVALHO e GIL-

PÉREZ, 2009). 

 

 

 

 

                                                           

6
 Tal reflexão é extensiva ao ensino de Ciências. Nosso recorte é em função do objeto de estudo 

desta dissertação. 
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Capítulo 2 

 

 

A proposta de abordagem dos conteúdos químicos por meio de Resolução de 

Problemas 

 

 

Neste capitulo abordaremos o contexto do desenvolvimento da proposta e de 

sua intervenção com futuros professores de química. Serão retomados a questão-

foco e os objetivos e, apresentado o contexto, os sujeitos da pesquisa, os 

instrumentos e a forma de organização dos dados obtidos à luz do referencial teórico 

de análise. 

 

2.1. Contexto e sujeitos da pesquisa 

 

O planejamento e organização da sequência de atividades da investigação 

foram conduzidos com base no referencial teórico adotado na pesquisa, ou seja, os 

trabalhos desse enfoque no domínio específico da Didática das Ciências, nas 

experiências de ensino enquanto docente e nas hipóteses iniciais que tínhamos a 

respeito dos conhecimentos dos licenciandos de química sobre a estratégia de RP.  

A investigação se realizou no contexto da disciplina de Instrumentação para o 

Ensino de Química (IEQ), da estrutura curricular da licenciatura em química da 

UFRN, oferecida aos licenciandos no 9º período para o turno noturno e no 7º 

período no turno matutino. Para cursarem esta disciplina os estudantes já cursaram 

as disciplinas de Estagio Supervisionado de Formação de Professores I (Química), 

Estágio Supervisionado de Formação de Professores II (Química), Didática e, às 

vezes, Estágio Supervisionado de Formação de Professores III (Química) (ANEXO A 

– Estrutura curricular do curso de licenciatura em Química - 2009).  
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Apesar do curso de Licenciatura em Química da UFRN ter vivenciado um 

processo de reformulação da sua estrutura curricular7, a perspectiva desta disciplina 

preocupa-se no “ensinar a ensinar” conceitos de química por meio de diferentes 

tendências, seguindo as orientações dos documentos legais no que se refere à 

formação de professores para a educação básica (BRASIL, 2002). Assim, na 

proposta da disciplina são discutidos, dentre outras tendências, os aspectos da 

estratégia de RP.  

Participaram ao todo das atividades 19 licenciandos de duas turmas, sendo 

uma do noturno e outra do matutino. As turmas eram bastante heterogêneas e os 

estudantes estavam em períodos bem distintos do curso, alguns prestes a concluir a 

licenciatura, outros na metade do percurso da estrutura curricular. Alguns já atuavam 

como professores da rede pública e privada, enquanto a maioria ainda não havia 

tido experiência alguma como docentes. As atividades para a apresentação da 

proposta de aprendizagem por meio de RP se desenvolveram em duas semanas, 

totalizando oito aulas em cada turma. 

Defendemos que mesmo com a nova estrutura8, devem ser pensadas e 

incorporadas atividades formativas que levem os licenciandos a vivenciar estratégias 

de ensino. Não quer dizer que defendemos que a formação deva se dar a partir da 

imitação das práticas vivenciadas durante a formação, mas de que o planejamento 

do professor-formador possa problematizar propiciando um espaço para reflexão e 

discussão das propostas e tendências inovadoras no ensino de Ciências e, em 

especial na Química. 

 

                                                           

7
 O Departamento de Química vem discutindo, desde o final de 2007, as estruturas curriculares dos 

cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química (ANEXO B: Estrutura Curricular do Curso de 
Licenciatura em Química – 2010) e de Química do Petróleo. As novas estruturas foram implantadas 
em 2010.1. 
8
 A disciplina “Estagio Supervisionado de Formação de Professores III (Química)” na nova estrutura 

curricular passa a ser chamada de “Estágio de Formação de Professores de Química III” cuja ementa 

é: observação da prática docente; planejamento das atividades pedagógicas; produção de material 

didático; apoio às atividades do tutor de estágio.  Já a disciplina de “Instrumentação para o Ensino de 

Química” deixa de existir sendo implementadas cinco disciplinas que compõem as 400 horas da 

prática de ensino (BRASIL, 2002) cujo objetivo é o de trabalhar estratégias didático-metodológicas 

sobre conceitos químicos (ensinar a ensinar). 
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2.2. A Questão-foco e os objetivos específicos 

 

Como já destacado, a questão-foco desta dissertação é a de contribuir com o 

curso de Licenciatura em Química da UFRN apresentando uma proposta para 

trabalhar a aprendizagem de conteúdos químicos por meio de RP. Para tanto 

organizamos os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Realizar um estudo de caráter exploratório para conhecer, na opinião dos 

licenciandos de química, o que sabem sobre estratégia de RP;  

 

 Este primeiro objetivo específico se orienta a termos uma amostra pequena a 

fim de conhecermos como os licenciandos compreendem os elementos da estratégia 

didática de RP.  

 

b) Elaborar e aplicar uma sequência de atividades para trabalhar a estratégia de 

RP na licenciatura em química; 

 

 Este objetivo consiste no produto da nossa dissertação cuja descrição é 

detalhada no próximo capítulo. 

 

c) Avaliar a aprendizagem da estratégia de RP pelos licenciandos a partir da 

sequência de atividades. 

 

Após a utilização da proposta desenvolvida com os licenciandos 

(intervenção), procurou-se elementos que subsidiassem a relevância, melhoria ou 

não da proposta na opinião dos participantes. 
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2.3. O percurso metodológico 

 

A pesquisa aqui relatada traz elementos da abordagem qualitativa, uma vez 

que irá interpretar a fala, a escrita, os gestos e as ações dos participantes. Entre os 

elementos estão incluídos, por exemplo, o ambiente natural como fonte de dados, os 

dados recolhidos sejam em forma de palavras ou imagens e não números (embora 

os números possam aparecer em outras etapas apenas como modo de organização 

e visualização dos resultados), incluindo transcrições de entrevistas, vídeos, 

documentos pessoais e, ainda se preocupar com os significados produzidos na 

investigação (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Em suma, a pesquisa qualitativa procura 

encontrar o sentido de um determinado fenômeno e interpretar significados que as 

pessoas atribuem a ele. 

Optamos por trabalhar com uma abordagem qualitativa tanto para coletar 

quanto para analisar os dados desta pesquisa. No entanto, mesmo se tratando de 

uma abordagem qualitativa isso não impede de realizarmos procedimentos de 

quantificação para melhor organizarmos os resultados Alguns pesquisadores 

coletam dados usando técnicas de entrevista e observação – técnicas geralmente 

associadas com métodos qualitativos – e podem então codificar esses dados de 

maneira que os permitam analisá-los estatisticamente, como em estudos de caso 

(GÜNTER, 2006). 

Teóricos reconhecem que nem todos os estudos qualitativos patenteiam 

todas as características necessárias para configurarem-se como tal. Alguns são 

totalmente desprovidos de uma ou mais características. Nesse sentido, parte dos 

requisitos desse tipo de abordagem não foi atendida em nossa investigação como, 

por exemplo, a análise dos dados ser de forma indutiva sem o objetivo de confirmar 

hipóteses construídas previamente. Especificamente nesta investigação, as 

hipóteses pensadas anteriormente orientaram de forma relevante o nosso olhar 

sobre o objeto investigado.  

Outra questão diz respeito ao fato que nas pesquisas qualitativas os 

investigadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos. Na nossa proposta, o produto é tão importante quanto o 
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processo, já que estamos interessados em propor uma sequência de atividades a 

ser aplicada como estratégia didática em outras situações. 

Dentre os argumentos utilizados pelos pesquisadores que advogam o uso do 

método qualitativo, encontra-se e assume um papel de destaque o posicionamento 

de que a pesquisa pode ser como uma prática social. Essa postura aponta para o 

reconhecimento crescente da responsabilidade do pesquisador durante todo o 

processo de pesquisa e não somente na apresentação dos resultados. Pesquisador 

e participantes são colaboradores na produção do conhecimento (SPINK e 

MENEGON, 2000). 

Em uma pesquisa, sempre estamos convidando os participantes à produção 

de sentidos (SPINK e MEDRADO, 2000). Numa entrevista, por exemplo, as 

perguntas tendem a focalizar um ou mais temas que, para os entrevistados, talvez 

nunca tenham sido alvo de reflexões, podendo gerar práticas discursivas diversas, 

não diretamente associadas ao tema originalmente proposto. 

Ao olhar no percurso metodológico adotado desta dissertação, destacamos 

que para cada objetivo específico utilizamos instrumentos diversificados.  

O quadro a seguir apresenta os instrumentos utilizados para cada um dos 

objetivos específicos e sua respectiva meta: 

 

Objetivo específico Meta Instrumento 

Realizar um estudo de caráter 
exploratório para conhecer, na 

opinião dos licenciandos de química, 
o que sabem sobre estratégia de RP 

Conhecer a opinião dos 
licenciandos sobre seus 

conhecimentos da 
estratégia de RP; 

Questionário de 
perguntas 
abertas 

Elaborar e aplicar uma sequência de 
atividades para trabalhar a estratégia 

de RP na licenciatura em química 

Desenvolvimento de 
estratégia de intervenção 

(levá-los a vivenciar a 
estratégia de RP) 

Materiais 
diversos (teses, 

livros, 
dissertações, 
artigos etc.) 

Avaliar a aprendizagem da 
estratégia de RP pelos licenciandos 
a partir da sequência de atividades. 

Verificar a efetividade da 
proposta e buscar 
subsídios para re-

elaboração 

Entrevista 
coletiva e prova 

pedagógica 

Quadro 3: Relação entre objetivos e instrumentos no percurso metodológico. 
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a) O questionário 

O questionário foi aplicado aos licenciandos de Química que cursavam a 

disciplina de Estágio Supervisionado de formação de professores III com o objetivo 

de conhecer a opinião dos licenciandos sobre „quando‟ e „como‟ utilizar 

didaticamente a estratégia de RP. O programa desta disciplina prevê entre outras 

questões, a discussão sobre a estratégia de RP com um enfoque na produção de 

material didático. A aplicação do questionário se deu em duas turmas das quais 

atuava como professor de uma delas no período de aplicação. 

O instrumento continha cinco perguntas abertas abordando o que os 

participantes conhecem sobre o enfoque, quais as características que diferenciam 

exercícios e problemas, como organizar propostas de ensino nesta perspectiva. O 

questionário utilizado encontra-se no Apêndice A. 

O uso de questionários em pesquisa social consiste em uma técnica de coleta 

de informações através da qual o pesquisador recolhe o testemunho de participantes 

interrogando-os por escrito. Isso permite ao pesquisador inferir sobre a opinião do 

interrogado e pela qualidade de suas respostas. Ao interrogado, por sua vez, 

encontra um espaço para emitir sua opinião, exprimir seu pensamento pessoal, 

traduzi-lo com suas palavras, conforme seu próprio sistema de referência (LAVILLE 

e DIONNE, 1999). Neste instrumento podem ser obtidas respostas que refletem os 

conhecimentos, opiniões, interesses, necessidades, atitudes ou intenções de um 

grupo mais ou menos amplo de pessoas. 

Na construção das perguntas do questionário é preciso que haja 

correspondência com o problema, os objetivos, a hipótese, as categorias, variáveis e 

indicadores definidos e o marco teórico que sustenta o planejamento (LEÓN et al, 

2001). Além disso, algumas recomendações práticas são importantes para a 

construção das perguntas como a clareza e objetividade e a adequação da 

linguagem ao público que será questionado. 

Nas questões abertas os participantes ficam livres para responderem com 

suas próprias palavras, sem se limitarem a escolha de um rol de alternativas. No 

entanto são menos objetivas, já que o entrevistando pode divagar e, até mesmo fugir 

do assunto. Há ainda outras limitações importantes a serem levadas em conta na 

aplicação desses instrumentos, entre elas a possibilidade dos sujeitos responderem 
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acerca daqueles aspectos que desejam informar e ainda de quererem dar uma boa 

impressão ao investigador, respondendo o que este deseja escutar (LEÓN et al, 

2001). 

 

b) Elaboração da sequência de atividades 

Esta etapa consistia na organização e desenvolvimento das atividades para 

serem trabalhadas com licenciandos na disciplina de IEQ. Antes do planejamento foi 

necessário mergulhar nos trabalhos que abordavam a RP como estratégia didática 

no domínio específico da Didática das Ciências. Quer dizer, era necessário delimitar 

o que queríamos enquanto objetivo didático com as atividades. Deste estudo 

identificamos a importância de buscar elementos que diferenciassem exercícios de 

problemas, as estratégias para transformar exercícios em problemas e os passos 

para a resolução de problemas. Estes tópicos constituíram os eixos norteadores da 

proposta.  

A partir desta delimitação o planejamento das atividades foi organizado à luz 

de diferentes trabalhos envolvendo pesquisas no campo da RP. Alguns dos 

trabalhos que serviram como apoio foram os de Martin (1991), Gil-Pérez (1993), 

Lopes (1994), Ramirez-Castro, Gil-Pérez e Martinez Torregrosa (1994), Echeverría e 

Pozo (1998), Campanario e Moya (1999), Gil-Pérez et al, (1999), Perales Palacios e 

Cañal (2000), Leyva, Roque e Martinez (2005), Gonçalves, Mosquera e Segura 

(2007), Oñorbe (2007), Carvalho e Gil-Pérez (2009), Núñez e Silva (2008), e Núñez 

et al (2004). 

O quadro 4 apresenta uma síntese do planejamento das atividades 

desenvolvidas nas duas turmas da disciplina de IEQ. Os detalhes de cada atividade 

encontram-se descritos no capítulo 3. 
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Aulas Atividades desenvolvidas Objetivos 

1ª semana 

(4 aulas) 

- Atividade 1a: comparar situações 
didáticas de exercícios e problemas. 

- Atividade 1b: identificar conteúdos 
conceituais e procedimentais em cada 
situação. 

- Atividade 1c: reformular um exercício 
em dois problemas. 

- Conhecer a opinião dos 

licenciandos sobre as 

características e diferenças 

entre exercícios e problemas; 

- Trabalhar a transformação de 

exercício em problemas; 

2ª semana  

(4 aulas) 

- Atividade 2a: discutir os fundamentos 
teóricos da RP. 

- Atividade 2b: apresentar um problema 
para os licenciandos resolverem 
vivenciando as indicações discutidas na 
atividade 2a.  

- Abordar as etapas da 

resolução de problemas; 

- Avaliar a proposta a partir das 

sinalizações dos licenciandos; 

- Identificar dificuldades na 

resolução de problemas. 

Quadro 4: Síntese do planejamento da sequência de atividades. 

 

c) Avaliação da sequência de atividades 

Para avaliar nossa proposta optamos por instrumentos diversificados como a 

observação dos participantes na realização das atividades; a entrevista coletiva e 

uma prova pedagógica. Assim, apesar de não se ter elaborado um roteiro para 

observação sistematizada das atividades, entendemos que o registro destas 

expressões no contexto do processo de intervenção deve ser considerado, e embora 

a observação não seja o principal método utilizado na coleta dos dados, sua 

presença no processo de pesquisa nos pareceu muito natural devido às próprias 

condições do contexto pesquisado. 

O registro da intervenção foi realizado por meio do uso de áudio e de vídeo na 

sala de aula. Consideramos relevante a linguagem não verbal – expressões faciais, 

gestos, posturas, silêncios, etc. – na dinâmica das discussões. Embora não constitua 

diretamente nosso foco de estudo, sempre que possível, registramos tais elementos, 

buscando enriquecer nossas análises, permitindo a descrição do contexto em que as 

atividades e falas se desenvolveram.  

Uma das vantagens do uso da câmera de vídeo nas pesquisas é a 

possibilidade de ver e rever a intervenção quantas vezes forem necessárias. Esse 

ver e rever traz às pesquisas em ensino uma coleção de dados novos, que não 
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seriam registrados nem por mais cuidadosa que fosse uma observação 

(CARVALHO, 2007). 

O posicionamento da câmera de vídeo é importante para que sejam captadas 

as situações envolvendo toda a atividade, focalizando mais os participantes, para 

que possam ser identificados enquanto falam, porém sem perder de vista o 

professor/pesquisador. Nestes casos, a posição preferencial da câmera seria em um 

dos lados na frente da classe, de tal maneira que consiga visualizar os estudantes 

de frente e o professor de lado (CARVALHO, 2007). 

Um dos pontos importantes nas gravações em sala de aula é a questão ética, 

pois investigações dessa natureza envolvem pessoas. Por esse motivo, antes de 

realizar as atividades foi explicado aos licenciandos os objetivos e finalidades na 

disciplina e da pesquisa, bem como foi solicitada a autorização deles por escrito, 

para o uso da imagem e áudio. O termo assinado pelos licenciandos autorizando o 

uso da imagem e voz encontra-se no APÊNDICE B. 

 

- Entrevista coletiva 

As falas durante a sequência de atividades são resultado de questionamentos 

feitos ao grupo de licenciandos na forma de uma entrevista coletiva, na qual o sujeito 

é o grupo (LEÓN  et al, 2001). As entrevistas podem se classificar em individuais ou 

coletivas, em razão da quantidade de entrevistados que respondem em uma mesma 

situação às perguntas apresentadas, e segundo a organização das perguntas, 

podem se classificar em não-estruturada, semi-estruturada e estruturada. 

De acordo com Gaskell (2002), as entrevistas coletivas, ou em grupo, têm a 

característica de se concentrar na opinião do grupo e não de indivíduos 

isoladamente. Podem-se formular poucas perguntas ao grupo e ouvir mais os 

participantes e, estes podem interagir sendo estimulados a falar e a reagir àquilo que 

outras pessoas no grupo dizem. É uma interação social mais autêntica. Os sentidos 

ou representações que emergem são mais influenciados pela natureza social da 

interação do grupo em vez de se fundamentaram na perspectiva individual. Embora, 

reconheçamos que opiniões e posicionamentos particulares possam representar 

divergências e figurem nas interlocuções do grupo. 
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Nossa opção por essa modalidade de entrevista se deu em função de 

algumas dessas vantagens, já que nosso objeto era o espectro de opiniões e 

compreensões dos licenciandos em um assunto de natureza “familiar” a eles. 

Como estávamos durante a investigação em uma situação de aula de uma 

disciplina, e que a aula é uma situação dinâmica, na qual intervêm diferentes fatores 

que podem alterar o planejamento prévio, optamos por realizar uma entrevista semi-

estruturada, já que esta permite uma maior flexibilidade do entrevistador em relação 

a maneira, a ordem e a linguagem com que se abordam as perguntas, podendo 

adequar-se a cada situação concreta, expressar as perguntas de maneira que se 

compreendam mais facilmente alcançando maior riqueza dos dados qualitativos 

(LEÓN et al, 2001) 

As interrogações da entrevista coletiva estavam em correspondência com o 

referencial teórico-metodológico e se desenvolveram como uma conversação. Nesse 

sentido, deixa-se o entrevistado formular uma resposta pessoal, obtendo-se uma 

ideia melhor do que ele realmente pensa e se certifica. Sua flexibilidade possibilita 

um contato mais íntimo entre o investigador e o entrevistado, favorecendo assim a 

exploração em profundidade de seus saberes, bem como de suas representações, 

de suas crenças e seus valores (LAVILLE e DIONNE, 1999). A transcrição das falas 

dos licenciandos foi feita literalmente, recortando-se “episódios de ensino”, isto é, 

momentos extraídos de uma aula, onde fica evidente uma situação que queremos 

investigar (CARVALHO, 1996). 

A entrevista foi conduzida no decorrer da discussão com os participantes. As 

perguntas definidas previamente estavam inseridas no planejamento das atividades 

e buscavam uma correspondência com os objetivos específicos da pesquisa. As 

demais perguntas que não foram previamente formuladas surgiram na dinâmica das 

discussões. As perguntas definidas no planejamento, ou não, são apresentadas a 

seguir no quadro 5, sinalizamos o momento em que foram realizadas (detalhados no 

capítulo 3) e a correspondência com os objetivos da pesquisa:
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Pergunta Situação em que foi feita Objetivos da pergunta 

O que há de semelhante e de diferente 
nas situações “A” e “B”? Se tivéssemos 
que caracterizá-las como exercícios ou 
problemas, como o faríamos? Por que? 

Contexto da atividade 1 (ver 
capítulo 3) 

Conhecer as opiniões e características que os licenciandos 
utilizavam para diferenciar exercícios de problemas 

Qual a diferença entre uma técnica e 
uma estratégia? 

 

Contexto da atividade 1 (ver 
capítulo 3) 

Conhecer as opiniões e características que os licenciandos 
utilizavam para diferenciar exercícios de problemas. (essa 

pergunta não havia sido previamente planejada) 

Como os problemas aparecem no 
contexto escolar? 

 

Próximo a finalização da atividade 
1, discutindo o papel e 

importância da estratégia de RP 
para o ensino-aprendizagem 

Levantar opiniões sobre como entendem a necessidade de se 
compreender os fundamentos teórico-metodológicos da 

estratégia e de tomarem consciência das práticas habituais 
que figuram nas salas de aula em relação ao lugar dos 

problemas. 

Ensina-se ao aluno a resolver problemas 
no contexto escolar? 

 

Próximo a finalização da atividade 
1, discutindo o papel e 

importância da estratégia de RP 
para o ensino-aprendizagem 

Levantar opiniões sobre como percebem a necessidade de se 
compreender os fundamentos teórico-metodológicos da 

estratégia e tomarem consciência das práticas habituais que 
figuram nas salas de aula em relação ao lugar dos problemas. 

O que os cientistas fazem quando têm 
que enfrentar um verdadeiro problema? 

 

Início da realização da atividade 
2, (a partir dessa pergunta e das 

respostas dos licenciandos, foram 
discutidos aportes teóricos da 
aproximação científica da RP) 

Reconhecer algumas das indicações genéricas da RP como 
atividade do contexto científico e como se faz a sua relação 

com a RP como estratégia didática 

Que dificuldades os estudantes teriam 
para resolver problemas? 

Ao final das atividades Compreender as vantagens e limitações da estratégia de RP 
no contexto escolar. 

Quadro 5: Perguntas da entrevista (semi-estruturada) coletiva.
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As perguntas da entrevista estavam vinculadas ainda ao terceiro objetivo 

específico da pesquisa: avaliar a aprendizagem da estratégia de RP a partir da 

sequência de atividades. 

 

- Prova pedagógica 

Após a realização da sequência de atividades, como parte da avaliação da 

disciplina de IEQ, aplicamos duas provas pedagógicas às duas turmas participantes 

da pesquisa, uma em cada turma.  

Essas provas pedagógicas (ver Apêndices C e D) possuíam cinco questões e 

abordaram aspectos discutidos na sequência de atividades como: a classificação e 

diferença entre as termos exercício e problema, a identificação de conteúdos 

conceituais e procedimentais de química em exercícios e problemas, a 

transformação de um exercício habitual em um problema aberto, as etapas de RP, 

as vantagens e limitações da proposta de RP e os conhecimentos necessários para 

o professor de química trabalhar com a estratégia no contexto escolar. Este último 

ponto não constituía em nosso objetivo especifico, mas durante a entrevista coletiva 

esta questão emergiu nas falas dos participantes e, portanto entendemos que 

deveria ser inserida. Talvez em função de nossa atuação como professor da 

disciplina Estágio Supervisionado de Formação de Professores I e III tenhamos 

influenciado tais falas. 

As provas pedagógicas têm o propósito de avaliar os resultados da 

aprendizagem (estado dos conhecimentos, hábitos e habilidades). Elas possibilitam 

sinalizar elementos para a verificação da aprendizagem dos participantes e, ao 

mesmo tempo fornecer subsídios para o professor e/ou pesquisador a rever sua 

intervenção no processo de ensino e aprendizagem. 

Pelo tipo de respostas que provocam, as provas pedagógicas são 

classificadas em provas de desenvolvimento, também denominadas de ensaio ou 

tradicionais e as provas de resposta breve ou objetivas (LEÓN et al, 2001). Essas 

provas permitem ao avaliador conhecer o grau de domínio e profundidade que o 

participante possui com relação às temáticas abordadas para expressar as ideias 

com clareza e precisão. Comparada às de resposta breve, sua redação é muito 

menos complexa, embora, a subjetividade do avaliador possa influenciar na 
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pontuação outorgada ao sujeito e o tempo que se requer para respondê-la e avaliá-

la seja maior (LEÓN et al, 2001). 

Em nossa investigação utilizamos a prova pedagógica de desenvolvimento 

cujo objetivo era avaliar o rendimento dos licenciandos e inferir como alguns 

elementos das discussões produzidas durante a intervenção apareciam nas suas 

respostas, logo, essa modalidade de prova permitiria ao licenciando ter a liberdade 

de expressar as ideias. A coleta e análise dos dados da prova ainda nos forneceriam 

informações importantes para eventuais melhorias da proposta da sequência de 

atividades. 

 

2.4. Reflexões teórico-metodológicas sobre a análise dos dados 

 

Os resultados das respostas obtidas com o questionário, as transcrições dos 

episódios durante a aplicação da sequencia de atividades e das provas pedagógicas 

dos participantes, consistiam em discursos. Assim, todos os discursos (orais e 

escritos) produzidos nessa investigação foram analisados segundo o referencial da 

Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES, 2003 e MORAES e GALIAZZI, 2007). 

Esses textos compõem assim, o nosso corpus de análise. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2006; 2007), a ATD é uma abordagem de 

análise de dados que transita entre duas formas consagradas de análise na 

pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de discurso. A 

análise de Conteúdo, Análise de discurso e Análise Textual Discursiva são 

metodologias que se encontram num único domínio, a análise textual; mesmo que 

possam ser examinadas a partir de um eixo comum de características apresentam 

diferenças, sendo estas geralmente mais em grau ou intensidade de suas 

características do que em qualidade. A ATD assume pressupostos que a localizam 

entre os extremos da Análise de Conteúdo e da Análise de Discurso (MORAES e 

GALIAZZI, 2007).  

A Análise de Conteúdo pode ser entendida como um conjunto de técnicas 

precisas e objetivas para a análise das comunicações, que sejam suficientes para 

garantir a descoberta do “verdadeiro significado” de um texto. Nesse sentido, o texto 

se configura tão-somente como uma estratégia de encobrimento de uma 



44 

 

“significação profunda” que se deseja recuperar. Essa abordagem difere da Análise 

do Discurso, na qual o entendimento de um plano discursivo articula linguagem e 

sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico. Na Análise do Discurso assume-

se que toda atividade de pesquisa é uma inferência do pesquisador em uma dada 

realidade, assim os resultados seriam respostas obtidas como uma mera expressão 

do modo como o problema de pesquisa se formulou: a linguagem não se dissocia da 

interação social (ROCHA e DEUSDARÁ, 2005). 

Ao buscar conexões entre o nível sintático do texto com os níveis semântico e 

pragmático do mesmo, a Análise de Conteúdo pretende responder questionamentos 

sobre “o que expressa um texto”. A Análise do Discurso não tem essa preocupação 

analítica, tendendo a saltar diretamente do nível de superfície textual ao nível 

interpretativo, e busca explorar “como se produz” o discurso em que este texto se 

insere.  

Examinada dessa perspectiva, a ATD aproxima-se mais da Análise de 

Conteúdo, mas, sua interpretação tende principalmente para a construção e 

reconstrução teórica, numa visão hermenêutica, de reconstrução de significados a 

partir de uma diversidade de sujeitos envolvidos nas pesquisas. Esta inicia seus 

esforços de construção de compreensão a partir dos sentidos mais imediatos e 

simples dos fenômenos que pesquisa, assumindo, entretanto, um desafio 

permanente de produzir sentidos mais distantes, complexos e aprofundados. Isso 

não significa que esteja procurando sentidos ocultos, mas pretende envolver-se em 

movimentos de constante reconstrução de significados e dos discursos que investiga 

(MORAES e GALIAZZI, 2007). 

Em contrapartida, a ATD, ao pretender superar modelos de pesquisas 

positivistas, aproxima-se da hermenêutica, assumindo pressupostos da 

fenomenologia, de valorização da perspectiva do outro, sempre no sentido da busca 

de múltiplas compreensões dos fenômenos. Essas compreensões têm seu ponto de 

partida na linguagem e nos sentidos que por ela podem ser instituídos, com a 

valorização dos contextos e movimentos históricos em que os sentidos se 

constituem. Nisso estão implicados múltiplos sujeitos autores e diversificadas vozes 

a serem consideradas no momento da leitura e interpretação de um texto (MORAES 

e GALIAZZI, 2007). 
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A narrativa oral ou escrita pode se constituir num método relevante na 

investigação em educação (GALVÃO, 2005). A linguagem é um meio de exteriorizar 

o pensamento sobre as coisas e, o pensamento é o modo de organizar a percepção 

e a ação. No seu conjunto, linguagem e pensamento, cada um a sua maneira, 

refletem os instrumentos da cultura e da ação (VYGOTSKY, 1979 citado por 

GALVÃO, 2005). 

Ao considerar esses aspectos mostra-se que o envolvimento com a ATD 

implica ruptura com o paradigma dominante de ciência, fundamentado em suposta 

verdade, objetividade e neutralidade. Nesse tipo de análise exige-se do pesquisador 

mergulhar em seu objeto de pesquisa como sujeito e assumindo suas próprias 

interpretações (MORAES e GALIAZZI, 2006). 

A linguagem desempenha um papel central na ATD. É por ela que o 

pesquisador pode inserir-se no movimento da compreensão, de construção e 

reconstrução das realidades. Aprofundar-se na linguagem dentro do processo da 

análise textual discursiva é inicialmente um movimento desconstrutivo, de 

identificação e expressão de unidades elementares obtidas a partir do material do 

corpus da pesquisa, que é constituído pelo conjunto de produções textuais e 

informações da pesquisa (MORAES, 2003). Esses textos podem ser entendidos 

como produções linguísticas, referentes a determinado fenômeno e originados em 

um determinado tempo. São significantes dos quais são construídos significados. Os 

textos que compõem o corpus de análise podem tanto ser produzidos especialmente 

para a pesquisa quanto podem ser documentos já existentes (MORAES e GALIAZZI, 

2007). 

No início da ATD, a partir dos textos do corpus, desenvolve-se o processo 

denominado de unitarização, a fragmentação, codificação e atribuição de títulos a 

unidades elementares de sentido construídas a partir de uma leitura e de grande 

aproximação do pesquisador com os materiais de análise (MORAES, 2003, 

MORAES e GALIAZZI, 2007). É nessa etapa que são focalizados os detalhes e as 

partes componentes dos textos. Unitarizar um texto é desmembrá-lo, transformando-

o em unidades elementares, correspondendo a elementos discriminantes de 

sentidos, significados importantes para a finalidade da pesquisa. 
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No processo de unitarização, a partir de uma leitura cuidadosa de vozes de 

outros sujeitos, as ideias elementares são isoladas e interpretadas segundo o 

sentido do tema investigado para a construção de unidades de significado. Os 

textos são recortados, pulverizados, desconstruídos, sempre a partir das 

capacidades interpretativas do pesquisador. Nisso fica presente sua autoria, ao 

mesmo tempo que seu limite (MORAES, 2003). Cada unidade produzida recebe um 

título.  

Assim, a partir da unitarização criam-se as condições para a categorização, 

com emergência de novos entendimentos e sentidos visando a construir relações 

entre as unidades de significado, comparando-as, combinando-as e classificando-as 

no sentido de compreender como esses elementos unitários podem ser reunidos na 

formação de conjuntos mais complexos, as categorias. As categorias vão 

emergindo, inicialmente imprecisas e inseguras, mas gradativamente sendo 

explicitadas com rigor e clareza.  

As categorias9, nessa perspectiva, correspondem a simplificações, reduções e 

sínteses de informações da pesquisa, concretizadas por comparação e diferenciação 

de elementos unitários, resultando em formação de conjuntos de elementos que 

possuem algo em comum. Elas emergem a partir do material empírico, operadores 

teóricos, objetivos do projeto e do pesquisador.  

Na ATD as categorias podem ser classificadas em função do modo como 

foram construídas. As categorias a priori, são definidas antes de se examinar o 

corpus e são obtidas das teorias que servem de fundamento para a pesquisa. Na 

concepção de Bardin (1977) citado por Moraes e Galiazzi (2007) são “caixas” nas 

quais as unidades de análise serão colocadas ou organizadas. Outro tipo de 

categoria – as emergentes – é obtida a partir das unidades de análise construídas a 

partir do corpus. Por um processo de comparação e contrastação constante entre as 

unidades de análise, o pesquisador vai organizando conjuntos de elementos. Os 
                                                           

9
 De uma perspectiva mais ampla, o termo categoria pode ser entendido como estratégias linguísticas 

que utilizamos para organizar, classificar e explicar o mundo. Quer dizer, falamos por categorias. As 

categorias estão presentes nas mais variadas formas de conhecimento, no cotidiano das pessoas, na 

filosofia, na religião, nas artes, nas ciências etc. Especificamente na filosofia, segundo Edwards 

(1991) citado por Spink e Mengon (2000), a teoria clássica de categoria está identificada com uma 

tradição que vem desde Aristóteles tendo por referência o conceito de categorias como grupo de 

“membros equivalentes”. 
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dois tipos de categorias são válidos desde que estejam relacionados e coerentes 

com os objetivos da pesquisa e representem os textos analisados. 

Ainda se poderia apresentar um terceiro modo de produção de categorias: o 

misto (LAVILLE e DIONNE, 1999; MORAES e GALIAZZI, 2007). Nessa modalidade 

de construção de categorias inicia-se com aquelas fechadas ou a priori, 

possibilitando o processo da análise criar subcategorias inferidas dos dados 

analisados. 

O esquema da figura 1 a seguir ilustra processo da ATD: 

 

 

Figura 1: Sistematização do processo de Análise Textual Discursiva (TORRES, et al, 2008) 

 

Ao se combinar a unitarização e a categorização progride-se a movimentos 

no espaço entre ordem e caos, de um processo de desconstrução que implica na 

construção. A unitarização representa um movimento para o caos, de 

desorganização de verdades estabelecidas. A categorização é movimento 

construtivo de uma ordem diferente da original (MORAES, 2003).  

Na medida em que as categorias vão sendo definidas e expressas 

descritivamente a partir dos elementos que as constituem, inicia-se o processo de 

explicitação de relações entre elas, no sentido da construção de um metatexto. 

Esse metatexto expressa um olhar do pesquisador sobre os significados e sentidos 

percebidos, constituindo-se um conjunto de argumentos de descrição e interpretação 

capaz de expressar a compreensão do pesquisador em relação ao fenômeno 

investigado.  
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É nessa construção final que se estabelece a comunicação. O desafio é 

tornar compreensível o que antes não o era, e isso exige um texto de qualidade. 

Várias versões poderão ser produzidas, sendo cada uma delas submetida a leitores 

críticos para seu aperfeiçoamento, nisso também se estabelece a sua validação 

(MORAES e GALIAZZI, 2007). 

Trata-se de um texto que é mais do que soma de categorias, pois na sua 

organização emergem outras compreensões possíveis de todo o corpus, sendo um 

processo intuitivo, com o pleno emprego da subjetividade do pesquisador em 

relação com as demais finalidades da pesquisa. 

No próximo capitulo será apresentada em detalhes a sequência de atividades 

na proposta de que o licenciando de química possa vivenciar a estratégia didática de 

RP. 
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Capítulo 3 

 

A sequência de atividades baseada em Resolução de Problemas 

 

Neste capitulo abordaremos a descrição de uma sequência de atividades 

incluindo elementos gerais da estratégia de RP, trabalhada na formação inicial de 

professores de Química. Para tanto, entendemos a necessidade de inserir conceitos 

químicos, especialmente aqueles que a investigação sinaliza como dificuldades de 

aprendizagem, de forma a relacionar a teoria e a prática da sala de aula da 

Educação Básica.  

 

3.1. Situando cada atividade 

 

A aplicação da sequência de atividades ocorreu no final do segundo semestre 

do ano letivo 2009.2. Foram selecionadas as turmas da disciplina de IEQ nos turnos 

matutino e noturno. A intervenção ocorreu durante duas semanas totalizando oito 

aulas em cada uma das turmas (ver quadro 4). Cada atividade recebeu um título 

segundo seu objetivo. Abaixo estão descritas as ações realizadas nessas atividades. 

Para cada atividade definimos o objetivo, a preparação prévia, os recursos didáticos, 

as ações desenvolvidas e os recursos de acompanhamento. 

 

3.1.1. Diferenciando exercícios de problemas 

 

A atividade 1 envolvia a diferenciação entre exercícios e problemas. Foi 

organizada segundo as diretrizes descritas a seguir. 

a) Objetivo:  

Diferenciar exercícios de problemas a partir das características necessárias e 

suficientes que os delimitam.  

b) Preparação prévia:  
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Selecionou-se um conjunto de exercícios retirados de livros didáticos de 

química. Para cada exercício transformou-os em um problema segundo estratégias 

propostas por Lopes (1994) e Gonçalves, Mosquera e Segura (2007) apresentadas 

no quadro 6 a seguir. Inicialmente as situações apresentadas foram chamadas 

apenas de “questões”. 

c) Recurso didático:  

Livros didáticos de química; retroprojetor e datashow. 

d) Ações realizadas:  

- organização dos participantes para um trabalho individual; 

- observação das várias questões; 

- comparação das questões segundo os critérios do quadro 7 a seguir; 

- registro individual das características observadas em cada situação; 

- identificação dos conteúdos conceituais e procedimentais em cada situação; 

- comparação das situações “A” entre si, assim como das situações “B”; 

- classificação das situações em “exercício” ou “problema”, justificando suas 

posições. 

- explanação e discussão em aula teórica de 50 minutos sobre as 

características dos problemas e exercícios identificadas pelos licenciandos e 

o diálogo com referencial teórico utilizado. 

 

e) Acompanhamento:  

Durante a realização da atividade os participantes eram questionados sobre 

as posições assumidas na comparação das questões no quadro 7 e que outros 

critérios utilizavam para fazer a classificação em exercícios e problemas. Cada 

participante apresentava de forma oral para o grande grupo suas ideias e 

comparações realizadas. 

De acordo com a descrição desta atividade, foi apresentado aos licenciandos 

um conjunto de exercícios retirados de livros didáticos de química para o ensino 

médio (denominados de situações “A”). Para transformá-los em problemas 
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(chamados de situações “B”), foram retirados os dados numéricos do enunciado e a 

questão foi inserida em um contexto mais amplo (LOPES, 1994; GONÇALVES, 

MOSQUERA e SEGURA, 2007).  

Para a formulação de problemas a partir de exercícios de manuais escolares, 

Lopes (1994, p. 48) propõe as modificações que organizamos no quadro 6: 

 

Estratégias para a transformação de enunciados de exercícios em problemas 

Aumentar o número de dados que são necessários para responder à(s) questão(ões) 

formulada(s) 

Diminuir ou anular o número de dados explícitos que são necessários para responder à(s) 

questão(ões) formulada(s) 

Retirar algumas ou todas as orientações para a resolução 

Acrescentar informação à situação física apresentada no enunciado, no sentido de torná-

la mais complexa 

Quadro 6: Estratégias para a formulação de exercícios em problemas. 

 

Apresentamos a seguir os três grupos de situações “A” e suas respectivas 

situações “B” formuladas e que foram utilizadas na atividade 1: 

Situação A1: Calcule a concentração em mols por litro de íon cloro numa solução 

formada a partir da dissolução de 2,0g de NaCl em 1L de água? 

Situação B1: Qual é a concentração de íon cloro da água da torneira? 

Situação A2: Usando a equação dos gases ideais calcule a pressão do gás metano 

no interior de um cilindro de 45L onde se contem 3,3Kg desse gás a 

20°C. 

Situação B2: Em um cilindro se introduz uma quantidade de metano. Qual é a 

pressão em seu interior? 

Situação A3: Quantos litros de oxigênio medidos nas condições normais se 

necessitam para a combustão de 100L de butano medidos nas 

mesmas condições? 

Situação B3: Se asfixiará uma pessoa que esteja dormindo em uma habitação na 

qual se queima gás em uma estufa? 
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Foi então solicitado aos licenciandos que comparassem as situações “A” e 

suas respectivas situações “B” e, preenchessem no quadro 7 a seguir incluindo 

características definidas, como a presença de símbolos numéricos, orientações do 

texto para a resolução da questão e a presença de um contexto na situação: 

 

 Presença de dados 
numéricos 

Orientações para a 
resolução 

Presença de um 
contexto 

Situação “A1” 
   

Situação “B1” 
   

Situação “A2” 
   

Situação “B2” 
   

Situação “A3” 
   

Situação “B3” 
   

Quadro 7: Critérios para a diferenciação dos exercícios e dos problemas. 

 

Depois de comparadas as situações e preenchido o quadro 7, solicitamos aos 

licenciandos que indicassem as características comuns das situações “A” e as das 

situações “B”.  

A partir dessa caracterização os licenciandos deveriam classificar as 

situações como exercícios ou problemas, segundo as suas opiniões. A seguir 

passamos por um movimento de discussão em uma aula expositiva as categorias 

“exercício” e “problema” segundo a perspectiva da RP.  

O quadro 8 apresenta, segundo o referencial adotado (LOPES, 1994; 

GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007), algumas características que 

distinguem os exercícios dos problemas, utilizado nas discussões com os 

participantes: 
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Exercícios Problemas 

Se conhece antecipadamente os passos 
necessários que se há de seguir 

Se desconhece o caminho que é preciso 
seguir para resolver 

Tem único resultado Pode ter mais de uma solução possível 

São objetivos São mais subjetivos10 

Utilizam técnicas para se chegar a 
solução 

Faz uso de estratégias de resolução 

Podem ser utilizados operacionalizar um 
conceito, treinar um algoritmo, 
exemplificar  

Podem ser utilizados para desenvolver o 
conteúdo procedimental, proporcionar o 
crescimento dos conceitos, aprender 
estratégias de raciocínio 

Quadro 8: Características dos exercícios e problemas. 

 

Além disso, também foi solicitado que identificassem os conteúdos 

conceituais e procedimentais envolvidos em cada um dos pares de questões 

apresentadas. O objetivo desta etapa da atividade de identificação dos conteúdos 

era introduzir aos poucos as limitações da estratégia de RP e mostrar a relação 

entre teoria e prática com a intenção de que os licenciandos pudessem “vivenciar a 

estratégia”. 

 

3.1.2. Transformando exercícios em problemas 

 

A atividade 2 envolvia a transformação de exercícios em problemas e foi 

organizada segundo as diretrizes descritas a seguir. 

a) Objetivo:  

Formular problemas a partir de exercícios habituais de química. 

                                                           

10
 Subjetivos no sentido de serem extremamente idiossincráticos. Aquilo que é um problema para uns 

não é para outros; por exemplo, nadar pode representar um problema para alguém que não sabe, 

mas um simples exercício para um nadador (GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007, p.8). 

Outros aspectos importantes da subjetividade que envolve os problemas referem-se ao modo como 

são interpretados pelo que resolve, e também pelo caminho de resolução escolhido, no entanto, os 

problemas fechados podem ser considerados objetivos no que diz respeito ao resultado a ser obtido. 
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b) Preparação prévia:  

Selecionou-se um exercício habitual de um livro didático de química (descrito 

a seguir) que pode ser resolvido aplicando-se uma equação conhecida do conteúdo 

de “diluição de soluções”. 

c) Recurso didático:  

Livro didático de química; retroprojetor e datashow. 

d) Ações realizadas:  

- apresentação do exercício de química; 

- organização dos participantes individualmente; 

- transformação do exercício em um problema, a partir da retirada dos dados 

numéricos da questão; 

- transformação do exercício em um problema, a partir da inserção da questão 

em um contexto mais amplo; 

- explanação em aula teórica de 50 minutos sobre os fundamentos teórico-

metodológicos da estratégia RP; vantagens e limitações do enfoque, tipologia 

dos problemas e lugar dos problemas (ou exercícios) no contexto escolar. 

e) Acompanhamento:  

Durante a realização da atividade os participantes apresentaram para o 

grande grupo os problemas que formularam a partir do exercício habitual de 

química; eles foram questionados pelo professor durante a discussão teórica sobre 

como os problemas são explorados na sala de aula, se é ensinado aos alunos a 

resolver problemas. 

 

De acordo com a descrição acima, após a comparação das situações e 

discussão das diferenças entre exercícios e problemas à luz dos referenciais 

teóricos na atividade 1, propusemos aos licenciandos que usassem as 

características necessárias e suficientes para transformar um exercício habitual em 

pelo menos dois problemas nessa atividade 2. Para tanto, apresentamos um 

exemplo de exercício para ser transformado em problema, descrito abaixo: 
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Para neutralizar 25 mL de uma solução aquosa de ácido sulfúrico se gasta 37,5 mL 

de solução 0,5 mol/L de hidróxido de sódio. Qual a concentração em mol/L da 

solução de ácido sulfúrico?  

 

Aqui verificamos se os licenciandos conseguiram elaborar um problema a 

partir das discussões na aula. 

Após essa etapa, seguindo um processo de retroalimentação das atividades 

vivenciadas, foi iniciada a abordagem dos fundamentos teóricos da RP como 

estratégia didática por meio de uma aula expositiva dialogada. A discussão envolveu 

os aspectos do sentido para o termo problema e exercício à luz de alguns autores; 

as vantagens e limitações dessa estratégia; a classificação para os diferentes tipos 

de problemas e aspectos relacionados a RP no contexto escolar.  

As perguntas da entrevista coletiva feitas durante esta atividade objetivaram 

conhecer, segundo a opinião dos licenciandos, como e quando os problemas 

aparecem na sala de aula, e se é ensinado aos estudantes no contexto escolar a 

resolver problemas, ou seja, se posicionar frente a situações novas e desconhecidas 

para as quais não se tem uma resposta pronta e imediata.  

 

3.1.3. Etapas de resolução de um problema 

 

A atividade 3 envolvia a experiência de vivenciar as etapas de uma 

aproximação científica da resolução de problemas como estratégia didática. Essa 

atividade foi organizada segundo as diretrizes descritas a seguir. 

a) Objetivo:  

Discutir e vivenciar as etapas de uma aproximação científica da resolução de 

problemas. 

b) Preparação prévia:  

Selecionou-se um problema de química adaptado de Ramirez Castro, Gil-

Pérez e Martinez Torregrosa (1994), para ser resolvido pelos participantes. 

c) Recurso didático:  
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Livro do referencial teórico (Ramirez Castro, Gil-Pérez e Martinez Torregrosa, 

1994); retroprojetor ou datashow. 

d) Ações realizadas:  

- explanação em aula de 50 minutos sobre os fundamentos teórico-

metodológicos das indicações genéricas de uma aproximação científica da 

estratégia de RP; 

- apresentação de um problema para os participantes resolverem; 

- organização dos participantes em grupos de 3 ou 4 componentes. 

- resolução do problema pelos grupos; 

- discussão no grande grupo das resoluções propostas por cada grupo, das 

dificuldades encontradas, etc.; 

- apresentação de um modelo de resolução (descrito no módulo no Apêndice 

E) proposto pelo professor; 

- discussão dos aspectos didáticos da estratégia e sua implementação em 

sala de aula do Ensino Médio. 

e) Acompanhamento:  

Durante a explanação teórica os participantes eram questionados sobre suas 

ideias acerca da cada uma das indicações genéricas e etapas da resolução de 

problemas. Na realização da atividade de resolução do problema apresentado 

observou-se a participação e envolvimento dos licenciandos na busca da resposta, 

suas dificuldades e dúvidas na perspectiva de uma avaliação que buscou ajudá-los a 

avançar e não abandonar o problema diante dos obstáculos que se apresentaram. 

Nessa última parte da sequência de atividades, foram discutidas com os 

licenciandos as etapas para resolver problemas à luz dos fundamentos teórico-

metodológicos buscando uma aproximação científica da RP. Essas etapas incluíam 

uma discussão qualitativa, a identificação e controle de variáveis, a formulação de 

hipóteses, a elaboração de estratégias, ao invés de uma metodologia tentativa-erro 

e a análise de resultados.  

A figura 2 a seguir ilustra a relação entre essas indicações genéricas das 

etapas de uma aproximação científica da RP: 
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Figura 2: Etapas da resolução de problemas como estratégia didática (GIL-PÉREZ, 1999; 

GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007, entre outros). 

 

A perspectiva não era de pensar a proposta de etapas de resolução dos 

problemas como um método, mas como uma postura a ser assumida por aquele que 

resolve o problema. Em cada uma das etapas foi discutido o significado e 

importância do ponto de vista didático e epistemológico, reportando exemplos 

químicos em algumas situações. 

A seguir, os participantes foram organizados em grupos de trabalho a fim de 

que tentassem utilizar as etapas para resolver um problema. O problema 

apresentado aos participantes foi traduzido da situação proposta por Ramirez 

Castro, Gil-Pérez e Martinez Torregrosa (1994), já validada em outro contexto. No 

módulo, no Apêndice E, apresentamos um modelo de resolução desse problema: 

 

Determinar a quantidade de dióxido de carbono que exala uma pessoa 

durante uma hora, utilizando uma solução de hidróxido de bário. 

A resolução do problema exigiu que se fizesse um estudo prévio qualitativo 

para considerar as condições envolvidas, definindo mais o problema e a emitir 

Discussão qualitativa Formulação de 

hipóteses 

Elaboração de 

estratégia de 

resolução 

Aplicação da 

estratégia 

Análise dos 

resultados 

Elaboração de 

novos problemas 
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hipóteses sobre os fatores que podem depender a magnitude buscada, supondo 

casos-limite. Depois os resolventes deveriam configurar um plano, elaborando 

estratégias a partir do corpo teórico disponível e determinando os dados 

necessários. Os resultados finais seriam analisados a luz das hipóteses emitidas 

inicialmente e dos casos-limite. 

Nos grupos formados, os licenciandos deveriam resolver o problema e 

destacar as principais dificuldades encontradas para a posterior discussão no 

grande grupo. Com base nessas dificuldades e retomando-se aspectos das outras 

atividades realizadas, foram discutidos, no final, as vantagens e limitações de se 

planejar e desenvolver situações de ensino na escola segundo essa estratégia 

didática. 

 O capítulo 4 a seguir apresenta os nossos resultados em cada etapa da 

pesquisa, juntamente com a sua discussão. 
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Capítulo 4 

 

Resultados e discussão dos dados 

 

Nesse capítulo apresentamos a análise e discussão dos dados obtidos nas 

três etapas da pesquisa. O item 4.1 apresenta e discute os resultados do estudo de 

caráter exploratório que consistiu na aplicação dos questionários nas turmas de 

Estágio Supervisionado de Formação de Professores III (Química). O item 4.2 

discute a intervenção nas turmas de licenciandos da disciplina de IEQ que 

vivenciaram a sequência de atividades. No item 4.3 analisamos e discutimos os 

resultados das provas pedagógicas aplicadas aos participantes da sequência de 

atividades. Por último, no item 4.4 apresentamos o metatexto construído a partir das 

novas compreensões do fenômeno produzidas na investigação, pelo 

estabelecimento das relações entre as categorias e triangulação dos dados.  

O metatexto está organizado de modo a se expressar em duas vertentes: 

descrição e interpretação. Segundo o referencial da ATD, descrever é apresentar 

diferentes elementos que emergem dos textos analisados e representados pelas 

diferentes categorias construídas e, interpretar é estabelecer pontes entre as 

descrições e as teorias que servem de base para a pesquisa (MORAES e GALIAZZI, 

2007). 

Nos textos a seguir, todos os discursos recortados (dentro dos temas de 

análise) escritos ou orais, dos questionários, das provas pedagógicas e das aulas 

estão transcritos literalmente em itálico e entre aspas. As reticências indicam pausas 

nos discursos orais, e as reticências entre parênteses representam um recorte feito 

no discurso retirando-se falas de aspectos não relevantes para a pesquisa.  

O conteúdo entre parênteses nos discursos (escritos) dos questionários e 

provas pedagógicas são construções dos próprios respondentes. Nossos 

comentários aparecem entre colchetes nos discursos orais do item 4.2, a fim de 

situar-nos no contexto da discussão. Nestes, “P” representa uma fala do pesquisador 

e “A” a fala do licenciando, que também pode ser “A1”, “A2”, “A3”, sucessivamente, 

quando for necessário indicar participantes diferentes. 
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4.1. Respostas do questionário: estudo exploratório  

 

Acreditamos que um passo primordial para a efetiva concretização da RP em 

sala de aula é a compreensão dos pressupostos e conceitos que fundamentam essa 

proposta e que isso não é feito de modo satisfatório pelos licenciandos. No entanto, 

não podemos negar que, embora a clareza conceitual seja imprescindível, ela não é 

a única prerrogativa para o sucesso da RP no ensino, outros aspectos estão 

envolvidos como a disponibilidade de material didático para isso, a estrutura 

curricular, as condições de trabalho do professor e a disposição dos mesmos em 

trabalhar por meio de RP (LOPES, 1994). Mas, apesar de tudo, consideramos a 

clareza conceitual um requisito básico e que a busca por uma prática nesse enfoque 

deve começar pelo questionamento dos significados de termos essenciais como 

exercícios e problemas na perspectiva dos docentes. 

Conforme explicitado, os textos produzidos nas respostas passaram 

primeiramente pelo processo de unitarização para a construção das unidades de 

significado. Da classificação das unidades de significados, agrupamos segundo suas 

semelhanças e proximidades de sentido em categorias a priori (MORAES e 

GALIAZZI, 2007) definidas na construção das perguntas do questionário (ver 

APÊNDICE A). De acordo com Moraes e Galiazzi (2007) quando se conhecem de 

antemão os grandes “temas de análise” (as categorias a priori) basta separar as 

unidades de acordo com esses temas ou itens. Logo, as categorias são inferidas das 

teorias que servem de fundamento para a pesquisa, são “caixas” (BARDIN, 1977 

citado por MORAES e GALIAZZI, 2007) nas quais as unidades de significado serão 

classificadas ou organizadas. Dessa forma organizamos os seguintes temas de 

análise: 

a) Diferença entre exercício e problema; 

b) Procedimentos para a resolução de exercícios; 

c) Procedimentos para a resolução de problemas; 

d) Conhecimento da Proposta de RP; 

e) Utilização da Estratégia RP em sala de aula; 

f) Organização de proposta didática fundamentada na RP. 
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a) Diferença entre exercício e problema; 

A primeira pergunta do questionário solicitava que o respondente explicitasse 

o que diferenciava um exercício de um problema de química. As unidades de 

significado produzidas foram organizadas dentro do tema de análise “diferença entre 

exercício e problema”. As unidades dessa diferenciação foram classificadas como 

momento de aplicação, objetivos didáticos, o número de respostas possíveis, forma 

de resolução e grau de dificuldade. Outras respostas fizeram a associação do termo 

problema a um conflito cognitivo, ou a uma situação contextualizada.  

O quadro 9 a seguir apresenta exemplos de respostas dos licenciandos em 

cada unidade de análise, sendo “N” o número de citações nessa unidade: 

 

Unidade de análise N Exemplos de respostas 

Objetivos didáticos 8 

“Exercício; similar a uma atividade de fixação do 
conteúdo. Problema; atividade que leva o aluno a 
pensar.” 

“Exercício é o método de avaliação em que consiste 
em obter uma solução. O problema é a avaliação de 
uma situação em que necessita de um conhecimento 
maior.” 

Número de respostas 
possíveis 

5 
“Um exercício é objetivo, tem apenas uma resposta 
(...) já o problema tem mais de uma solução, é mais 
subjetivo (...)” 

Outras diferenças (estilo do 
enunciado, dados, presença 

de contexto, etc.) 
5 

“Um exercício fornece dados e as informações (...) o 
problema é mais abrangente...” 

Forma/ferramentas de 
resolução 

4 

“(...) o exercício existe a fórmula ou equação para a 
resolução, numa perspectiva de raciocínio lógico, já o 
problema foge da lógica.” 

“o exercício é um tipo de situação em que temos um 
mecanismo repetitivo para resolvê-lo, já o problema 
possui um obstáculo a ser superado... depende do 
tipo de problema.” 

Momento de aplicação 4 

“Exercício seria uma consolidação ao término de cada 
assunto (...)”  

“O exercício seria uma aplicação ou verificação do 
conteúdo.” 

Grau de dificuldade 3 
“O exercício apresenta um nível de complexidade 
menor que o problema em si.” 

Quadro 9: Opiniões dos participantes sobre a diferença entre exercícios e problemas. 
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O número total de citações do quadro 9 não corresponde ao número de 

licenciandos que responderam aos questionários, 18 no total, já que algumas 

respostas obtidas apresentam mais de uma unidade de significado dentro do tema 

de análise “diferença entre exercício e problema”, por exemplo, a resposta abaixo 

pode se relacionar às unidades “forma de resolução”, “número de soluções”, “estilo 

do enunciado”: 

 

“O exercício é lógico, direto, objetivo e repetitivo. Já o problema pode ter várias 

soluções, é indireto e apresenta um contexto cotidiano em seu corpo.” 

 

Observamos pelo quadro 9 que as diferenciações propostas pelos 

respondentes são construídas principalmente pelos objetivos didáticos que envolve 

cada tipo de situação, como aparece em 8 citações. Ou ainda em relação ao número 

de respostas possíveis (5 citações), momento de aplicação e formas de resolução (4 

citações de cada unidade), grau de dificuldade (3 citações) ou outros fatores 

relacionados à estética dos enunciados (5 citações). 

Apenas duas das respostas obtidas (na unidade forma/ferramentas de 

resolução) sinalizaram para o caráter de existência ou não de um caminho ou 

condições prontas para a resolução e ao caráter idiossincrático que acompanha 

essas diferenças: fatores essenciais da diferença entre exercício e problema, como 

discutem Echeverría e Pozo (1998), 

 

[...] um problema se diferencia de um exercício na medida em que, 
neste último caso, dispomos e utilizamos mecanismos que nos 
levam, de forma imediata, à solução. Por isso, é possível que uma 
mesma situação represente um problema para uma pessoa enquanto 
que para outra esse problema não existe, quer porque ela não se 
interesse pela situação, quer porque possua mecanismos para 
resolvê-la com um investimento mínimo de recursos cognitivos e 
pode reduzi-la a um simples exercício [...]. (ECHEVERRIA e POZO, 
1998, p. 16) 

 

Dois respondentes estabeleceram uma correspondência na diferenciação dos 

termos, como se fossem de significados iguais: 

 

“O problema seria um exercício dentro de uma situação (contextualizada (...)” 
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“Problema: é um exercício que vai exigir mais conhecimento (...)” [grifos nossos] 

 

Esses resultados nos permitem inferir que embora apareçam elementos 

importantes nas respostas, não há uma clara compreensão teórica da diferença 

entre os termos exercícios e problemas. Essa diferenciação é feita com base em 

ideias simplistas que atentam para o sentido que é atribuído aos termos na prática 

docente e nos materiais didáticos e não na perspectiva da tendência de ensino em 

RP. 

 

b) Procedimentos para resolução de exercícios 

Na segunda  questão do questionário, foi perguntado ao licenciando como ele 

resolveria um exercício de química. As respostas acerca do modo como os 

licenciandos afirmaram resolver exercícios de química se caracterizaram por 

envolver a manipulação de dados, fórmulas ou equações e a procura de quais 

conhecimentos da disciplina escolar são necessários para se chegar à resposta. O 

quadro 10 apresenta os resultados para essa questão mostrando os procedimentos 

citados pelos respondentes, onde “N” é o número de vezes em que tais elementos 

são citados: 

 

Procedimentos para a resolução N 

Isolar os dados e aplicar a fórmula adequada 7 

Observar que dados são fornecidos e que dados são pedidos 3 

Procurar um modelo (um exercício-tipo) 2 

Não citaram nenhum procedimento específico 6 

Quadro 10: Procedimentos utilizados ao resolverem exercícios de química. 

 

Esses procedimentos típicos ou “vícios metodológicos” (GIL-PÉREZ, et al, 

1992) como o mais citado pelos respondentes “isolar os dados e aplicar a fórmula 

adequada”, ilustra uma característica da “metodologia da superficialidade” que 

envolve um formulismo e operativismo extremos que leva os estudantes a buscarem 

fórmulas nas quais estão representados os dados para resolverem as situações. 
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c) Procedimentos para a resolução de problemas 

Semelhante ao segundo tema de análise (procedimentos para a resolução de 

exercícios) reunimos aqui os procedimentos citados pelos respondentes do 

questionário na hora de resolver problemas de química. Das respostas obtidas, 

observamos que são citados procedimentos tais como, a compreensão do problema 

(mas, sem explicitar o que envolveria essa compreensão), interpretação do contexto 

e a busca de dados. Os que não citam procedimentos específicos de resolução, 

metade dos respondentes, se resumem a dizer que elaborariam uma estratégia ou 

buscariam ferramentas, mas sem especificar como, ou ainda reproduzem 

procedimentos da resolução de exercícios, o que nos permite reforçar a hipótese de 

que não há uma clara compreensão da diferença entre os termos:  

 

“retirar os dados da questão; utilizar uma fórmula referente ao assunto; caso não 

resolva, buscar conhecimentos (pesquisar); usar a lógica (...)” 

 

Esse mesmo procedimento, com exceção do quarto passo, “buscar 

conhecimentos (pesquisar)”, também foi descrito para a resolução de exercícios no 

questionário deste licenciando. 

Uma das respostas, apresentada a seguir, retrata um procedimento de 

tentativa-erro que acompanha a resolução de problemas pelos estudantes: 

 

“(...) eu tentaria criar o máximo de respostas coerentes com o que a questão pede e 

depois, através de eliminações das respostas que não se enquadre, vou fazendo 

uma peneira das respostas até chegar a uma resposta certa.” 

 

Apenas uma das 18 respostas cita, por exemplo, a formulação de hipóteses 

como um procedimento para se resolver problemas, o que demonstra a ausência de 

conhecimentos dos licenciandos sobre como resolver problemas na perspectiva de 

uma aproximação científica da RP. Conforme citamos, metade das respostas dos 

licenciandos (9 respostas) se detém a falar de outros aspectos, como os que 

caracterizam um problema ou citar ideias que às vezes estão impregnadas do 
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“discurso pedagógico”, mas sem representar uma compreensão satisfatória, como 

exemplo a utilização do termo “transposição didática11” por um dos respondentes: 

 

“Para se solucionar um problema em química você deve fazer uso da transposição 

didática, ou seja, tentar relacionar o conceitual com o dia a dia do indivíduo (...)” 

 

O quadro 11 a seguir apresenta de forma sistematizada os procedimentos de 

resolução de problemas, na opinião dos licenciandos e o número de vezes em que 

tais elementos são citados, representados por “N”: 

 

 

Procedimentos para a resolução N 

Começar pela interpretação do problema 5 

Interpretar o contexto do problema 1 

Buscar os dados necessários à resolução 2 

Elaborar hipóteses 1 

Nenhum procedimento específico 9 

Quadro 11: Procedimentos utilizados ao resolverem problemas de química. 

 

d) Conhecimento da Proposta de RP 

Na questão 4 do instrumento (ver APÊNDICE A), sobre se os licenciandos já 

tinham ouvido falar a respeito da resolução de problemas, nove deles responderam 

que sim, o que equivale a 50% dos questionados.  Nesse tema de análise tínhamos 

a expectativa de que algumas das compreensões dos licenciandos se voltassem a 

identificar a resolução de problemas como uma estratégia didática, um enfoque de 

ensino-aprendizagem, uma perspectiva, uma tendência, enfim, uma compreensão 

teórico-metodológica dessa proposta de ensino na Didática das Ciências 

(CAMPANARIO e MOYA, 1999; CACHAPUZ, et al. 2001).  

                                                           

11
 A “transposição didática” pode ser entendida como uma categoria no campo de estudos do 

currículo relacionada à transformação do conhecimento científico em conhecimento escolar, 
reestruturando o primeiro, a fim de torná-lo algo objeto de ensino (LOPES, 1999). 
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A questão também propunha que, se o licenciando respondesse 

afirmativamente, deveria dizer o que sabia sobre o tema. Nas respostas foi 

observado que a maior aproximação que tivemos em relação às expectativas de 

respostas, enfocando a RP como estratégia didática, foram as citações das 

vantagens desse enfoque de ensino-aprendizagem, outros 4 licenciados afirmaram 

que já tinham ouvido falar em resolução de problemas, mas não sabiam dar 

explicações sobre a tendência. O quadro 12 apresenta os elementos das respostas 

dos respondentes e alguns exemplos para ilustração, em que “N” é o número de 

vezes em que tais elementos são citados: 

 

Elementos N Exemplos de resposta 

Não fala sobre a 
estratégia apenas 

reproduz respostas das 
questões anteriores. 

2 

“O problema seria um exercício „contextualizado‟, 
podendo ser atual ou não (...)” 

“(...) um problema tem um enunciado que contém 
determinado assunto (...) onde vai colocar o aluno pra 
pensar (...)” 

Cita características dos 
problemas 

1 
“Significa a resolução de um problema que foge da 
maneira comum de se resolver (...)” 

Vantagens do enfoque 2 
“Os problemas são muito importantes, pois permite 
que o aluno pense um pouco cientificamente, para 
resolver problema (...)” 

Reconhece não saber 
explicar 

4 

“Ouvi falar, mas, sem detalhes, só ouvi falar.” 

“Na verdade, preciso ler algo a respeito.” 

“(...) para mim esses conceitos ainda não estão bem 
definidos.” 

Quadro 12: Conhecimento dos respondentes sobre o que é a estratégia de RP. 

 

Apesar de alguns licenciandos se sentirem inseguros quanto a dizerem o que 

sabem da estratégia, alguns ainda colocam respostas importantes e coerentes com 

a perspectiva da RP como estratégia didática: 

“Ouvi falar, mas, não sei se estou colocando de forma correta. O exercício é utilizado 

[no sentido de envolver]12 mais o processo lógico, onde a aprendizagem é utilizada 

                                                           

12
 Nessa resposta inserimos algumas colocações entre colchetes para melhor compreendermos o 

sentido das ideias apresentadas, já que reproduzimos literalmente cada resposta do questionário e a 

transcrição fiel encerra algumas dificuldades de compreensão para a análise. 
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[para enfatizar] o processo mecânico que muitas vezes são [provavelmente, os 

conceitos] fixados, segue um padrão [de resolução]. Na resolução de problemas, são 

escolhidos exemplos onde procura fazer com que o aluno não siga a linearidade, 

fazendo com que ele crie situações para a resolução do problema.” 

 

Os resultados discutidos nesse tema de análise chamam a atenção para a 

necessidade dos professores de conhecerem de forma satisfatória, pelo menos as 

ideias básicas de uma estratégia de ensino na sua didática específica, como parte 

do seu saber profissional, a fim de poder pensar propostas inovadoras no ensino de 

ciências (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2009). Isso inclui a aproximação do contexto e 

de resultados de pesquisa na área de ensino na qual o licenciando está se 

formando.  

Um dos problemas existentes tanto na formação inicial como continuada, é o 

pouco impacto que as pesquisas em Didática das Ciências têm para a prática 

docente. Em nosso país tem surgido nos últimos anos uma comunidade de 

pesquisadores que produziram um considerável corpo de conhecimentos 

reconhecidos pelas comunidades internacionais correspondentes (GAUCHE et al, 

2007), no entanto ainda é pequeno o impacto dessas pesquisas nas salas de aula, e 

também o conhecimento desses resultados pelos que se formam na academia. 

 

e) Utilização da Estratégia RP em sala de aula 

A questão 5 do questionário se dividia nos itens (a) e (b) (ver APÊNDICE A) e, 

dependiam se o licenciando afirmasse que usaria a proposta de RP em sala de aula. 

No primeiro abordava a situação a qual a proposta de RP seria utilizada (momento 

da aula, que conteúdo, etc.) e o item (b) sobre a organização da proposta. 

Dos 18 participantes, 11 (61,1%) afirmaram que utilizariam a proposta em sala 

de aula13; cinco participantes (27,8%) não utilizariam a proposta em sala de aula e 

dois (11,1%) não responderam a questão, sendo que um deles justifica-se com base 

no desconhecimento que tem sobre a proposta:  

                                                           

13
 Apesar de que somente 50 % afirmaram conhecer a estratégia (ver item anterior). 
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“Não tenho uma resposta afirmativa ou negativa para essa questão, pois não 

compreendo exatamente os pontos favoráveis, ou não.” 

 

Desse total, 11 participantes (61,1%) afirmam que utilizaria a RP. 

Curiosamente três disseram desconhecê-la no item anterior, e ainda assim 

expuseram detalhes no item que analisamos aqui. Este fato implica supormos que 

suas posições e propostas se fundamentam em ideias da estratégia e do termo 

problema oriundas do sentido pessoal ou comum. Desses 11 respondentes, um 

deles ainda disse que utilizaria a estratégia, mas, não sabia como. 

Nesse tema de análise reunimos as respostas sobre o momento de utilização 

da estratégia de RP e o tipo de conteúdo que seria mais adequado para trabalhar, 

na opinião dos 11 respondentes que utilizariam a proposta. O quadro 13 apresenta 

os resultados obtidos em função das respostas dos licenciandos, do número de 

vezes em que tais elementos são citados (“N”) e exemplos para ilustração das 

respostas. Mais uma vez, o total de “N” não corresponde ao total de respondentes, 

em virtude de mais de uma unidade de análise aparecer em uma mesma resposta. 

Momento da aula e conteúdos 
para utilização da RP 

N Exemplos de respostas 

Ao término do conteúdo 4 

“A resolução de problemas seria feita em um 
momento próximo do final da aula (...)” 

“Após a explicação do conteúdo (...)” 

Sem um momento específico ou 
durante a aula 

3 

“utilizaria esta proposta durante a aula 
interligando os conteúdos” 

“Eu utilizaria sempre que possível durante as 
aulas, para que os alunos conseguissem 
solucioná-los, sistematizando todo o 
conhecimento adquirido ao longo da sua 
trajetória escolar.” 

Citaram exemplos de conteúdos 
químicos 

5 

“Por exemplo, quando estiver falando sobre 
transformação química e física.” 

 “Ex: energia nuclear” 

“Princípio da impenetrabilidade” 

“ex: densidade” 

Quadro 13: Respostas sobre a utilização da estratégia em sala de aula. 
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A literatura mostra que os problemas geralmente são concebidos pelos 

docentes ou estudantes como atividades de aplicação dos conhecimentos e que, 

portanto, devem aparecer ao final das unidades e ensino do conteúdo, não havendo 

a possibilidade de utilizá-lo para trabalhar o conteúdo ou construir novos 

conhecimentos (LOPES, 1994; POZO, 1998). Embora não represente uma maioria 

expressiva, 4 respondentes optaram por essa escolha, como observamos no quadro 

13. 

Mesmo nessa etapa do questionário, fica evidente ainda em algumas 

respostas que os licenciandos confundem exercício com problema, ao utilizar os 

termos como sinônimos. Isso mostra que o processo de unitarização da ATD foi 

importante na análise dos nossos dados, pois, pelas unidades de significado que 

aparecem em outros momentos dos textos podemos analisar e compreender 

opiniões de temas já discutidos, e que, no entanto, o indivíduo não tinha explicitado 

claramente o que pensava a respeito, na ocasião em que foi questionado: 

 

“Seria melhor como exercício para casa, ou trabalho, pois questões que requer 

raciocínio requerem muito tempo (...) [grifo nosso, referindo-se ao momento de 

utilização da estratégia de RP]” 

 

f) Organização de proposta didática fundamentada na RP 

Como resposta ao item (b), da questão 5 do questionário, os licenciandos 

deveriam descrever como organizariam uma proposta de ensino fundamentada na 

RP em sala de aula. Os objetivos da questão eram os de compreender se eles 

sabiam e como fariam o planejamento em termos de objetivos, métodos e 

estratégias que seriam selecionados, como iriam avaliar, ou seja, elementos 

fundamentais de qualquer planejamento didático.  

Dos 11 participantes que utilizariam a proposta, apenas dois propuseram 

como organizariam as atividades, os demais citaram exemplos de problemas ou 

ideais sem estruturar necessariamente uma sequência didática.  
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O quadro 14 expõe as ações e procedimentos metodológicos descritos pelos 

licenciandos, “N” é a quantidade de vezes que esses procedimentos foram citados, e 

também apresentamos alguns exemplos de respostas: 

 

Ações e procedimentos 
metodológicos 

N Exemplos de respostas 

Ilustrações do cotidiano 3 
“Pesquisaria alguma foto (notícias) do 
conteúdo ensinado” 

Usando atividades 
experimentais 

3 

“Utilizaria materiais diferentes de mesma 
massa, colocando em recipientes diferentes 
com volumes iguais de água. E em seguida 
perguntaria aos alunos o que acontecerá em 
ambos os recipientes em que estão os 
materiais.” 

Organizar debate 1 - 

Levantar informações 
necessárias 

1 - 

Outras propostas não 
explicitadas 

2 “Como uma estratégia num plano de aula.” 

Quadro 14: Propostas dos licenciandos sobre como utilizariam a estratégia de RP. 

 

Os procedimentos metodológicos explicitados pelos licenciandos que 

descreviam sequências de atividades experimentais são ilustrados como no trecho a 

seguir: 

“O aluno tem bem o conceito de que o ar não impede em nada um determinado 

fenômeno, ou desconsidera a existência do ar. Utilizaria a seguinte situação: utilizaria 

um copo com um pedaço de papel preso no fundo em sua parte interna, e colocaria o 

copo de boca para baixo em um recipiente maior com água, ao retirar o copo 

percebe-se que a água não molhou o papel dentro do copo. Qual o motivo pelo qual 

a água não flui pelo copo e molha o pedaço de papel? Com isso o aluno ia raciocinar 

e entender que o ar ocupa lugar no espaço, e que dois corpos não podem ocupar o 

mesmo lugar no espaço em um determinado instante.” 

Em uma das propostas, o procedimento metodológico prevê ações 

importantes, como identificar ideias prévias dos estudantes, embora se evidenciem 

ainda compreensões equivocadas sobre a diferença entre problemas e exercícios: 
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“Eu escolhia uns exercícios numéricos e retiraria de uma questão e jogava pra turma, 

para saber quais as ideias de cada um, e ia desenvolvendo até que todos 

chegassem a um acordo e ajudaria também na resolução, mas apenas 

encaminhando, mostrando o caminho até chegarmos a uma conclusão” [grifo nosso] 

Duas respostas não explicavam como a atividade seria organizada, mas 

apontaram sugestões e exemplos de problemas, sem descrever didaticamente o que 

aconteceria após disso: 

“Que transformações químicas e físicas ocorrem com a água desde que ela é 

captada pela estação de tratamento até chegar à torneira de sua casa?” 

“Por que metano queima?” 

De modo geral, foi possível observar as dificuldades e fragilidades dos 

licenciandos em organizar propostas de ensino coerentes e fundamentadas 

teoricamente. Isso chama a atenção para algumas das principais necessidades 

formativas dos professores de ciências; saber preparar atividades capazes de gerar 

uma aprendizagem efetiva, saber orientar e dirigir o trabalho dos estudantes e saber 

avaliar (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2009). Desse modo, sinalizamos a necessidade 

de se pensar propostas e criar condições que ajudem aos professores na formação 

inicial a conceberem a aquisição desses saberes como uma das características 

essenciais do trabalho docente e, que esses saberes supõem um aprendizado, 

assim como toda profissão se configura como a formalização dos saberes 

necessários à execução das tarefas que lhes são próprias (GAUTHIER et al, 2006). 

Com base nas análises e considerações dos questionários, observamos que 

a organização da proposta da sequência de atividades fundamentada na RP para 

ser trabalhada na formação inicial de professores de química era coerente e 

caminhava na direção do que propúnhamos inicialmente antes da etapa do estudo 

exploratório nas turmas de Estágio Supervisionado de formação de professores III 

(Química). O item 4.2 a seguir apresenta a discussão dos resultados da intervenção 

com os licenciandos nas turmas de IEQ. 
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4.2. Avaliando o processo de intervenção 

 

Nesse item apresentamos e discutimos os resultados obtidos nas aulas com 

as turmas de IEQ: as falas dos participantes e alguns registros importantes das 

observações e intervenções do pesquisador. 

Das falas dos participantes, segundo o processo de unitarização, chegamos 

às unidades de significados, que pela proximidade e semelhança são agrupadas e 

classificadas em categorias a priori, ou temas de análise (MORAES e GALIAZZI, 

2007), com exceção do item “resolução de problemas e formação de professores” 

que surge das discussões e não unicamente da fundamentação teórica, podemos 

classificá-lo como categoria emergente. A seguir os resultados são discutidos nos 

seguintes temas de análise:  

a) Diferenciação entre exercício e problema; 

b) Transformando exercícios em problemas; 

c) Estratégias para a resolução de problemas; 

d) Dificuldades nas etapas de resolução de problemas; 

e) Utilização da estratégia de RP no contexto escolar; 

f) Resolução de problemas e a formação de professores 

 

a) Diferenciação entre exercício e problema 

Nesse tema de análise estão reunidas as unidades de significado expressas 

pelos participantes durante as atividades sobre as características, os objetivos 

didáticos dos exercícios e dos problemas. 

Durante a atividade 1, (descrita no capitulo anterior, p. 49) os participantes 

procuraram apresentar características que delimitariam um problema ao 

compararem as situações “A” e “B”. A seguir ilustramos algumas unidades de 

significado que emergiram das falas: 

 

A2: “são situações mais abertas [referindo-se às situações „B‟].” 
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A1: “Por que ele não dispõe de ferramentas necessárias, naquele momento pra 

resolver.” 

 

Assim, observou-se que os participantes apontavam para o caráter aberto 

dessas situações. Na fala de A1 apresentada acima, pode-se observar um aspecto 

importante e essencial desse tema de análise a luz das discussões da Didática das 

Ciências: o indivíduo não possuir os recursos necessários para se resolver o 

problema (LOPES, 1994; PERALES PALACIOS, 2000; OÑORBE, 2007;).  

Outra característica que destacaram refere-se à maior complexidade envolvida 

na resolução do problema em relação ao exercício, expressa a seguir: 

 

A4: “... nas situações „B‟ [referindo-se aos problemas] o aluno tem que pensar mais 

um pouco...” 

 

No contexto deste diálogo surge a opinião de que „nos exercícios os 

estudantes devem aplicar técnicas treinadas previamente‟. Assim, era relevante 

esclarecer a diferença entre técnica e estratégia na opinião deles. A seguir 

exemplificados uma das unidades de significado que sinaliza esta opinião: 

 

A1: “... no problema você vai criar um caminho para a solução, esse caminho é 

exatamente uma estratégia... a técnica é o que? É um conhecimento que você já tem 

e que você só vai treinar.” 

 

Ao analisarem as situações “A”, os licenciandos atribuíram a elas a 

características dos exercícios, fundamentando suas falas na presença de cálculos 

para a resolução, no caráter mecânico e memorístico que acompanham essas 

questões como podemos observar a seguir: 

 

A3: “As „A‟ [referindo-se as situações „A‟] são exercícios por que é mecânico.”  

A2: “Por que envolve uma coisa direta; decorar as fórmulas.” 
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A6: “Pelo que eu entendi classificar um como problema e outro como exercício é o 

fornecimento dos dados; quando ele fornece os dados isso se configura como um 

exercício (...). Já um problema não... ele pega os dados que ficam um pouco 

implícitos.” 

A1: “Você já tem os dados todos prontos só pra colocar na equação, saber qual é a 

equação... só usar [referindo-se aos exercícios nas situações „A‟].” 

A2: “... é mais mecanizado [os exercícios nas situações „A‟].” 

 

O entendimento destas unidades de significado refere-se à presença de 

“signos numéricos” e a “habilidade de memorizar” para caracterizar as situações em 

exercícios ou problemas, levando os exercícios a uma conotação negativa e com 

pouca relevância no aprendizado dos estudantes. Entretanto, entendemos que 

dentre os objetivos dos exercícios existem habilidades importantes que envolvem o 

treinamento de rotinas, a operacionalização de conceitos ou ainda a prática de um 

procedimento padrão a ser repetido e utilizado posteriormente enfatizando a 

memorização. O que não concordamos é que a utilização de exercícios seja a única 

estratégia utilizada pelo professor. 

Essa posição pode trazer consigo ainda, uma concepção arraigada dos 

estudantes considerarem equivocadamente como um “problema” se é dada toda a 

informação necessária e nada mais que a necessária, ou ainda que o mesmo 

devesse utilizar todos os dados por que nunca sobra nenhum e que não é preciso 

buscar outros por que não faltam (OÑORBE, 2007). 

Nesta mesma atividade, durante a aula teórica, foram discutidos os objetivos 

didáticos do exercício e do problema. A maioria dos participantes não identificou 

estes objetivos (dos exercícios) de um ponto de vista positivo e importante para a 

aprendizagem, destacando somente as “dificuldades pedagógicas” que envolvem a 

prática constante de se utilizar somente exercícios nas salas de aula pelo professor. 

O recorte da fala de A3 ilustra essa posição:  
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A3: “o aluno fica acostumado a resolver o mesmo tipo de problema14 [grifo nosso] aí 

quando chega na prova o professor muda só o texto... o aluno não vai saber mais 

responder... Por isso que é importante o problema que é pra forçar... principalmente 

quando mistura... o assunto que tem a sua parte conceitual e a parte matemática, que 

ambos estão relacionados... e aí ele bota uma pergunta que pra você responder 

precisa saber a fundo o conceito... e aí você não tem como resolver o exercício ou o 

problema, que nesse caso é um problema.” 

 

De todos os participantes apenas um sinalizou um aspecto positivo do objetivo 

didático de utilizar exercícios com os estudantes: 

 

A7: “... fixar o conteúdo... aprofundar.” 

 

Ao tentar esclarecer a característica dos problemas abertos e suas 

potencialidades, um dos licenciandos apresenta aspectos da resolução desses tipos 

problemas: 

 

A2: “é por que é de forma direta nas situações „A‟ você vai com a fórmula já calcula e 

pronto... nas „B‟ você vai precisar de um embasamento teórico.” 

A4: “Nas situações „A‟ tá fechado, você tem uma única resposta, nas situações „B‟ 

você pode ter várias respostas.” 

A6: “Ele vai ter que buscar respostas... vai ter que construir o seu próprio 

conhecimento... são sugestões abertas [referindo-se às situações „B‟]” 

 

Observa-se uma retomada do ponto citado como maior exigência cognitiva 

para quem resolve o problema e a “facilidade” que representa resolver exercícios. 

Destacamos aqui o resgate da tipologia dos problemas (abertos e fechados) e do 

número de soluções possíveis (LOPES, 1994; PERALES PALACIOS, 2000).  

                                                           

14
 Nessa fala o participante confunde a palavra “problema” com exercício. 
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b) Transformando exercícios em problemas 

Durante a atividade 2, os participantes transformaram a questão apresentada 

(descrita na página 55 e reproduzida a seguir), em um problema a partir da retirada 

dos dados da situação ou inserindo-a em um contexto mais amplo. Ficou evidente 

nessa atividade que alguns dos participantes apesar de terem visualizado as 

questões anteriores e seus respectivos problemas, no momento de proporem as 

suas situações eles não “aceitavam” a possibilidade de se eliminar todos os dados 

numéricos de um exercício transformando-o em um problema. Um dos licenciandos 

inclusive, encontrando dificuldades, solicitou que voltássemos as questões 

apresentadas na atividade 1 e a discussão é retomada com relação as 

características dos problemas. A seguir são apresentados os recortes das falas: 

 

A8: “... e como ele vai manipular os dados?... [referindo-se aos estudantes no contexto 

escolar], por exemplo, essa 2 aí [referindo-se a situação „B2‟ apresentada]... tem como 

resolver isso?” 

A8: “Quando criar uma pergunta tem que dar os dados...” 

A partir dessas colocações de A8, o licenciando A5 intervém na discussão 

explanando como compreendeu a retirada dos dados numéricos de um exercício 

transformando-o em um problema e ajudando o licenciando A8 a perceber como se 

organiza a estratégia: 

A5: “é por que na verdade ele vai trabalhar em cima de hipóteses... vamos supor que a 

pressão seja de tanto, vamos supor que a temperatura seja a ambiente...” 

A seguir procuramos reforçar ao licenciando A8 a necessidade de se retirar os 

dados de uma situação para que o aluno não caia no “vício metodológico” de 

manipular diretamente os dados (GIL-PÉREZ et al, 1992): 

 

P: “Percebe agora? [se dirigindo a A8] como ele [o aluno] tem que fazer conjecturas, 

definir as coisas (...) ele pode nem definir valores... mas, variáveis, condições.” 
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Apesar das colocações do licenciando A5 e do pesquisador, parece que o 

licenciando A8 não conseguiu “aceitar” essa abordagem alternativa de se propor 

problemas para o aluno: 

 

A8: “Por isso eu digo que não tem como resolver [se não tivermos os dados na 

questão].” 

 

Esse comentário ilustra o que a literatura tem mostrado sobre as semelhanças 

existentes entre professores e estudantes sobre o que é um problema: uma situação 

com dados, que tem uma resposta obtida a partir da manipulação de fórmulas ou 

equações matemáticas e que geralmente aparecem no final das unidades (LOPES, 

1994). 

A partir da discussão retomamos a situação proposta como um exercício 

habitual de química para ser transformado em problemas pelos licenciandos:  

 

Situação proposta (exercício): Para neutralizar 25 mL de uma solução aquosa de 

ácido sulfúrico se gasta 37,5 mL de solução 0,5 mol/L de hidróxido de sódio. Qual a 

concentração em mol/L da solução de ácido sulfúrico?  

 

Reproduzindo os problemas propostos pelos licenciandos podemos observar 

elementos da retirada de signos numéricos e em outras situações a apresentação de 

um contexto mais amplo: 

 

A8: “Para neutralizar uma solução de ácido sulfúrico é necessário uma certa 

quantidade de hidróxido de sódio. Qual o valor da concentração do ácido sulfúrico?” 

A4: “Em uma reação entre um ácido e uma base, geralmente forma-se sal e água. 

Qual a concentração do sal formado?” 

A3: “Qual a concentração em mols por litro de uma solução de ácido sulfúrico 

neutralizada completamente com hidróxido de sódio?” 
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Observa-se certa semelhança entre o problema proposto por A8 e A3.  

Um dos participantes propõe um problema aberto de natureza qualitativa, 

envolvendo o tratamento com conceitos, inserido dentro de um contexto. 

 

A9: “Num laboratório, um estudante de química, manipulando ácido sulfúrico, sofreu 

um acidente derramando ácido no seu braço. Qual o procedimento que o professor 

deveria adotar pra socorrê-lo?” 

 

Alguns participantes insistiram em propor situações envolvendo dados: 

 

A11: “Qual o volume de ácido sulfúrico neutralizado quando se usa 50% de hidróxido 

de sódio em excesso, sabendo-se que a concentração do ácido é a metade da 

concentração do hidróxido de sódio?” 

 

Ou ainda de modo mais implícito: 

 

A2: “Numa titulação com ácido sulfúrico, quantos mols são necessários para 

neutralizar “x” gramas de hidróxido de sódio?” 

Para outros casos surgiram até contextos interessantes que não envolviam 

diretamente os conceitos da questão proposta: 

A12: “Para aquelas pessoas que querem emagrecer o recomendado é comer frutas ao 

invés de massa, mas sempre há aquelas que preferem passar o dia sem comer, 

quando apresentam dores na barriga. Por que as pessoas apresentam esse problema, 

sabendo que nós produzimos ácido?” 

A13: “Sabendo-se que na chuva ácida há a presença de ácido sulfúrico, qual a 

concentração desse ácido na água da chuva?” 

A14: “Uma indústria química fez um pedido de ácido sulfúrico a dois fornecedores 

diferentes, os químicos responsáveis pela indústria querem determinar a concentração 

dos ácidos recebidos. E agora o que fazer?” 

A3: “Qual a concentração de ácido sulfúrico nas baterias de automóvel?” 
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 Apesar de nem todos os problemas propostos pelos participantes terem 

relação com o que foi solicitado na atividade, entendemos como positiva a iniciativa 

ao levarmos em consideração que não houve uma desistência do participante diante 

da nova situação que lhe era proposta. Isto é, havia uma predisposição para a 

realização da atividade. 

 

c) Estratégias para a resolução de problemas 

Esse tema de análise “Estratégias para a resolução de problemas” reúne 

unidades de significado que envolve os procedimentos e ações que os estudantes 

mobilizam frente ao problema, como utilizam as etapas de resolução, como 

compreendem essas características na atividade científica, como interpretam as 

informações e a importância dos conhecimentos prévios no processo de resolução 

de um problema. 

Como destacamos no primeiro capítulo, uma das questões que preocupam os 

professores e educadores de ciências com respeito à resolução de 

problemas/exercícios pelos estudantes é a compreensão conceitual. Na hora de 

resolver tais questões essa compreensão, por vezes, fica limitada em função do 

“operativismo mecânico” que marca as práticas habituais dos estudantes 

(GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007). Cabe destacar que esta prática 

refere-se ao processo pelo qual tratam de usar dados numéricos em determinadas 

equações matemáticas sem nenhuma reflexão qualitativa prévia, ou compreensão 

conceitual envolvida. 

Ao serem questionados sobre que tipos de conteúdos conceituais e 

procedimentais os estudantes precisariam saber para resolver as questões 

propostas na atividade 1 (diferenciando exercícios de problemas), essas práticas 

habituais ficam evidentes: 

 

A1: “... eu acho que a pessoa não precisa saber nenhum conceito pra resolver essas 

questões não... vou lhe dizer por que; quando eu fazia o ensino médio, eu não 

gostava de química e eu conhecia essas fórmulas todinhas, mas não sabia o 

significado de nenhuma, não sabia o que era um gás, não sabia o que era pressão e 

sabia resolver todas essas questões (...) você não sabe o que quer dizer pressão... 



80 

 

eu não entendia o conceito de pressão pra resolver essas questões não... nem o que 

era um gás, nem a diferença entre um gás ideal e um gás real.” 

 

A inclusão de problemas qualitativos pode impedir que os estudantes 

pratiquem esse operativismo mecânico (GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 

2007). Até mesmo a forma como os estudantes interpretam e tratam as informações 

nos exercícios denuncia essa manipulação de dados sem a compreensão conceitual 

(PERREN, BOTTANI e ODETTI, 2004). Assim, continuando seu discurso, A1 

procura esclarecer esta ideia relacionando sua experiência pessoal com a inferência 

de como um aluno memorizaria os conceitos: 

 

A1: “(...) eu sabia que „p‟ [referindo-se a pressão] era aquele número que tivesse 

„atm‟ ou „bar‟ do lado... mas, é assim que o aluno pensa...; ‟V‟ [referindo-se ao 

volume] é o que tem „L‟ [referindo-se ao litro como unidade de volume] do lado, 

qualquer coisa que tenha „L‟ do lado é „V‟ e o „m‟ é que tem a ver com massa, com 

quilograma, com mol, você só decora isso na sua vida”  

 

A fala de A1 apresenta características da “metodologia da superficialidade”: o 

uso exclusivo de fórmulas e o operativismo extremo ao tentar resolver problemas 

realizando cálculos imediatos sem considerar a validade das fórmulas ou equações 

para cada caso (CARRASCOSA, 2005). Evidencia a não “descrição geral do 

problema”, buscando compreendê-lo, mas, é atribuída uma importância a 

memorização de fórmulas matemáticas e ele trata de chegar à solução, sem 

planejamento prévio, unindo dados e fórmulas e não se preocupa de analisar se os 

resultados são coerentes ou corretos (OÑORBE, 2007). A fala de A2 reforça esse 

comentário: 

 

A2: “... uma vez em uma questão aconteceu isso comigo... eu pensei... eu vou tentar 

assim... fui, tentei e cheguei na resposta correta... agora o por que como é que eu 

cheguei eu não sei não... só usei um artifício matemático [grifo nosso] e cheguei na 

resposta.” 

 



81 

 

Essas discussões ilustram a unidade de significado “procedimentos e ações 

que os estudantes mobilizam frente ao problema”, que no contexto escolar se 

aproximam mais de exercícios habituais. Na discussão sobre a importância da 

formulação de hipóteses na resolução de um problema, foi destacado como esse 

procedimento influencia na metodologia de resolução proposta, e que essa 

estratégia procura evitar inclusive a ideia de “tentativa-erro” dos estudantes, 

característica de manipular fórmulas e dados a fim de obter-se um valor numérico 

final em detrimento de um plano organizado e pensado previamente.  

Um dos aspectos importantes na perspectiva da RP é o de que, considerando-

se obviamente a diferença dos contextos, alguns procedimentos característicos da 

atividade científica possam estar presentes no ensino de ciências no momento de 

resolução dos problemas pelos estudantes, e a pertinência de sua implementação 

com fins didáticos para uma melhor aproximação do estudante a uma metodologia 

cientifica15 oferecendo-se, assim, oportunidades educativas de inquestionáveis 

valores didáticos (LEYVA, ROQUE e MARTÍNEZ, 2005). Nesse sentido é importante 

que os licenciandos possuam visões adequadas de ciência e da atividade científica. 

No contexto da discussão emergem falas sobre a atividade dos cientistas diante de 

um problema científico. Essas falas ilustram as unidades de significado sobre as 

“características da atividade científica”, quando os lincenciandos falam sobre 

procedimentos tais como: 

 

A2: “testam” 

A3: “observam” 

A5: “Ele elabora hipóteses que devem ser testadas para a resolução desse 

problema” 

A8: “procura pessoas que tenham um certo conhecimento, né?” 

A7: “A primeira coisa que ele deve fazer é procurar perceber que ferramentas são 

necessárias para resolver aquele problema, ele vai atrás de quê... [silêncio]... acho 

que depende muito do problema.” 

                                                           

15
 Não defendemos aqui uma visão empirista da ciência e tampouco o uso do método científico e sim, 

de que na construção do conhecimento científico os problemas iniciais (a boa pergunta) leva a busca 
de estratégias metodológicas e cognitivas para sua solução (BACHELARD, 1996) 
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Outras questões importantes dentro desse tema de análise que surgem das 

falas apresentadas é o entendimento da necessidade de conhecimentos e 

fundamentos teóricos para a resolução de problemas na atividade científica. Outro 

ponto é o reconhecimento da possibilidade de existirem outras metodologias, 

dependentes do objeto de estudo. 

 

d) Dificuldades nas etapas de resolução de problemas 

Ao ser apresentado para os participantes o problema durante a atividade 3 

(ver p. 57), emergiram expressões de surpresa e preocupação. O trabalho em 

grupos permitiu que os licenciandos interagissem mais entre si, e alguns que não 

participavam da discussão no grande grupo se sentiam menos constrangidos para 

se posicionarem no interior do grupo durante a resolução do problema.  

Este momento de apresentação da questão para motivar a continuidade dos 

trabalhos representou um genuíno problema para os participantes: 

 

A7: “você pode tirar algumas dúvidas?... a gente tá cheio de problemas aqui” 

 

Esse fato foi verificado posteriormente antes de se abrir a discussão no 

grande grupo: 

 

P: ”... primeira pergunta; isso aqui foi um problema pra vocês ou foi um exercício?” 

Todos: “Um problema” 

 

Algumas dificuldades surgiram em se compreender o enunciado do problema, 

como parte da etapa de discussão qualitativa; se o que estava sendo pedido era 

para descrever um procedimento experimental ou a obtenção de uma “equação 

matemática”. Houve ainda participantes que confundiram o problema de lápis e 

papel com um problema experimental: 
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A1: “Como que eu vou resolver o problema se eu não tenho uma solução de 

hidróxido de bário aqui?” 

 

Ao ser discutido algumas das indicações genéricas da resolução de problemas 

na atividade científica e sua correspondência com o aspecto didático, foi enfatizado 

que a compreensão das indicações genéricas de RP não podiam ser entendidas 

como etapas algorítmicas ou rígidas, mas como procedimentos que podem ser 

utilizados diante do problema por aquele que resolve. No entanto, persistiu em 

alguns participantes a ideia dos passos como método: 

 

A1: “Passo 1: definir o problema, passo 2... [licenciando raciocinando em voz alta]” 

 

Ao sentir dificuldade em fazer uma discussão qualitativa do problema, A1 

reforça essa hipótese: 

 

A1: “... e como eu posso passar para a segunda etapa se não conclui a primeira?” 

 

Alguns grupos ao lerem o enunciado do problema, já começaram a escrever a 

equação que representa a reação química entre o hidróxido de bário e o gás 

carbônico, sem mencionar um procedimento experimental para fazer a medida, ou 

ainda alguns participantes reclamavam o fato de a situação não poder ser resolvida 

sem os dados: 

 

A1: “Eu preciso saber o valor da concentração de hidróxido de bário (...) como é que 

eu posso fazer uma discussão qualitativa se eu não sei os valores envolvidos (...) Ah, 

então eu já parei aqui.” 

 

Aqui temos dois aspectos importantes, o primeiro refere-se aos dados que 

orientam a busca rápida de equações e impedem a reflexão qualitativa e a emissão 

de hipóteses, que são duas características básicas do tratamento científico de um 
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problema (GIL-PÉREZ e MARTINEZ TORREGROSA, 1987 citados por OÑORBE, 

2007). Além disso, o fato de que em situações como essas, de aparente fracasso e 

abandono do problema é importante a intervenção do professor para ajudá-lo, numa 

perspectiva, até mesmo de uma avaliação formativa (LOPES, 1994; GONÇALVES, 

MOSQUERA e SEGURA, 2007). 

Foi necessário intervir diversas vezes para auxiliar os estudantes e avançar 

na resolução do problema. A mediação foi importante para que na própria discussão 

qualitativa aparecessem hipóteses e condições para o problema, dificuldade 

expressa, por exemplo, na “identificação das variáveis” pelos participantes: 

 

A5: “a nossa dificuldade era medir esse tempo.” 

P: ”Veja que a gente quer determinar a quantidade de CO2 que exala uma pessoa 

em uma hora, é necessário mesmo fazer a medição pra uma hora?” 

A5: “pode fazer pra um minuto.” 

A6: “ah... o tempo é uma variável nesse caso.” 

P: “como a gente pode relacionar as variáveis?” 

A5: “Seria preciso uma função matemática que relacionassem elas.” 

P: “a quantidade de CO2 exalada pela pessoa pode se relacionar com o que?” 

A5: “Pela precipitação como o carbonato de bário.” 

 

Outras dificuldades dos licenciandos consistiram ainda em considerações a 

respeito da „operacionalização de variáveis‟ e o „planejamento experimental‟, como 

se pode observar nas unidades a seguir: 

 

A10: “O primeiro problema foi como coletar esse gás... a gente pensou em um 

nebulizador, ou uma bexiga.” 

A7: “a gente pensou se poderia exalar diretamente na solução de bário... através de 

um tubozinho e o gás seria forçado a passar pela solução” 

A9: “Aí a gente pensou numa reação aqui... mas, a gente não sabe se está correto.” 

A10: “tem que medir o pulmão da pessoa.” 
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A9: “a gente pensou em duas possibilidades... uma era respirar direto na solução... a 

gente não pensou em intervalos de tempo... 10 min, 15 min... aí a gente pensou 

como seria a reação pra se determinar a quantidade e não em quanto tempo,... 

depois vendo que as variáveis não davam certo e abandonamos essa hipótese e 

partimos pra outra...aí vimos que não tinha nada a ver com os objetivos e que 

apareciam mais variáveis e não considerava a variável que tava sendo pedida que 

era determinar o volume de CO2, também abandonamos essa hipótese e também 

não avançamos mais não... parou aí.” 

 

Com a ajuda durante o debate foi possível perceber a superação de algumas 

dessas dificuldades e os licenciandos avançaram na atividade: 

 

A6: “a primeira coisa que a gente pensou na necessidade... [silêncio]... de não se 

medir uma hora.” 

A5: “Pode considerar que a pessoa... [silêncio]... que a quantidade... de CO2 que ela 

exala em um determinado tempo, ela não vai variar pra aquele determinado tempo? 

[silêncio]... então, tipo, em um minuto ela respira x, em mais outro minuto ela vai 

respirar x de novo, então a gente vai fazer soma, soma...” 

A5: “é isso que eu tava questionando... por que nem todo o CO2 que a gente colocar 

na solução aquosa vai se dissolver nela, parte dele vai voltar pro ar... teria que fazer 

uma consideração da capacidade de dissolução do CO2 no meio, no caso, água... 

saber quanto de CO2 se dissolve na água.” 

P: “em outras palavras, vocês concordam comigo que a gente tem que considerar o 

rendimento dessa reação?” 

Todos: ”sim” 

 

Outro fator relevante, que mostra a literatura (KEMPA, 1986; OÑORBE e 

SANCHEZ, 1996) para a resolução de um problema é a importância dos 

conhecimentos prévios. Esses conhecimentos irão permear todas as etapas de 

resolução desde a compreensão do enunciado, interpretação das informações e 

formulação de hipóteses. Isso pode ser evidenciado na fala do licenciando A5, 

quando relata como conseguiu avançar nas etapas de resolução: 
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A5: “eu me baseei em um experimento que tem análogo...; o CO2 reage com uma 

solução de hidróxido de cálcio... que aí você sopra com um canudo, aí o CO2 entra 

na solução, aí reage com o hidróxido de cálcio pra formar CaCO3... que é sólido e 

precipita, aí tem como medir...”  

 

Ao solucionar e esclarecer muitas das dificuldades apresentadas pelos 

licenciandos, os grupos puderam avançar e propor resoluções alternativas à que 

havíamos proposto no modelo de resolução (contido no módulo, produto da 

dissertação): 

 

A5: “inserir o tempo nessa equação... por que eu ia considerar, por exemplo, que a 

pessoa respira um quilograma de CO2 por minuto e aí por uma regra de três chegaria 

a uma hora que é a resposta.” 

 

A resolução de problemas pode permitir que o aluno se envolva em um 

processo de posicionar-se frente a uma situação desconhecida, na intenção de 

resolvê-la, deve aplicar uma estrutura lógica e operativa que requer um 

“treinamento” e o sucessivo encontro com problemas assegura a reconstrução e 

enriquecimento permanente dessas estruturas (GONÇALVES, MOSQUERA e 

SEGURA, 2007). 

 

e) Utilização da estratégia de RP no contexto escolar 

Reunimos e analisamos nesse tema de análise as unidades de significado 

emergentes sobre as vantagens atribuídas pelos licenciandos à resolução de 

problemas como estratégia didática, o papel dos problemas e exercícios na escola e 

nos manuais escolares. Além disso, que dificuldades são encontradas para se 

implementar a proposta e como se daria o planejamento e seleção de conteúdos 

para o trabalho em sala de aula. 

Ao serem indagados sobre as possíveis vantagens e potencialidades da 

estratégia de RP, os licenciandos destacaram os “aspectos cognitivos da 
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aprendizagem”, e a maior “participação dos estudantes” nas atividades propostas, 

como observado nas falas a seguir: 

 

A4: “por que leva o aluno a pensar.” 

A6: “há uma participação ativa do aluno.” 

 

De fato, a resolução de problemas promove a participação em aula e pode 

estimular os estudantes a perguntar, contradizer, discutir, etc., os situa em uma 

posição antagônica e os conduz a adotar uma postura menos apática, o que sem 

dúvida, é altamente estimulante para o professor (GONÇALVES, MOSQUERA e 

SEGURA, 2007). Esses resultados são muito semelhantes ao que mostram as 

pesquisas em outros contextos (MARTINEZ LOSADA et al, 1999). 

Ao serem questionados sobre quais dificuldades poderiam ser encontradas 

para a implementação dessa proposta na sala de aula, os licenciandos apontaram 

dificuldades em aspectos de “ordem pedagógica” e “ordem psicológica” dos 

estudantes:  

 

A10: “Os alunos têm preguiça de pensar.” 

A7: “... a dificuldade maior é a falta de motivação [referindo-se aos alunos].” 

 

A motivação é algo realmente essencial para o sucesso dessa estratégia 

didática. Durante a realização da atividade 3, por exemplo, alguns participantes 

demonstravam distração em razão de estarem se preparando para uma avaliação de 

outra disciplina. Isso sinaliza para o fator motivacional de que quando não há 

predisposição do aluno para se resolver problemas, o sucesso ficará comprometido. 

Um exemplo disso é a fala de A1 quando não conseguiu realizar uma discussão 

qualitativa prévia que gerou “desmotivação”: 

 

A1: “esse problema me estressou mais...” 
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Outras dificuldades atribuídas podem se referir a preocupação com o 

cumprimento do programa e do tempo. Não podemos negar que o trabalho nessa 

perspectiva exige mais tempo e atenta contra o cumprimento dos extensos 

programas oficiais. A solução não seria um esvaziamento dos conteúdos, senão 

uma cuidadosa seleção e hierarquização dos conteúdos estruturantes da área 

(GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007). 

 

A10: “O aluno quer que você dê a resposta (...) em alguns casos você tem que dar a 

resposta direto... em uma aula de quarenta e cinco minutos você tem que responder 

exercício, tem que escrever no quadro, copiar, ajudar a usar o livro...” 

 

Outras dificuldades citadas envolviam aspectos não ligados diretamente ao 

ensino, mas a questões políticas, que não deixam de ser relevantes:  

 

A8: “São vários fatores que contribuem pra não surgimento de problemas na escola... 

um que podemos citar é o sistema educacional nosso né...?” 

A13: “E até mesmo a questão dos professores da escola... você quer fazer um 

trabalho interdisciplinar... muitas vezes você pode encontrar resistência dos 

professores.” 

A7: “Na verdade todo o sistema atrapalha: se for parar pra pensar, principalmente a 

escola pública... vai desde a questão das aulas de química... são insuficientes pra 

quantidade de conteúdos, o grau de dificuldade que os alunos apresentam pra os 

conteúdos, então assim... muitas vezes os professores nem podem parar pra fazer 

um problema, é mais tempo.” 

A8: “... o sistema é político (...) tem que ter uma revolução dentro do Brasil, pra que 

mudem.” 

 

Não desprezamos essas opiniões, que às vezes constituem mais como 

escapatórias ou desculpas, e sim preferimos assumir que as dificuldades se 

concentram em necessidades formativas do docente em saber organizar situações 

que considerem esses obstáculos. A fala de A7 a seguir, demonstra que é preciso se 

pensar questões que vão além da esfera política: 
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A7: “Eu acho que não é só político, acho que é cultural também... agora assim, é 

bom frisar sempre que isso não pode ser uma desculpa, uma justificativa, é a 

realidade que nós temos é essa... mas, nada impede que nós como novos 

professores, chegando lá consiga driblar isso e não desista, como ele falou do cara 

que tá desistindo [referindo-se a uma citação de um professor iniciante que está 

desistindo da profissão em razão das dificuldades encontradas na escola]... é uma 

pena” 

 

Ao analisar as dificuldades para a implementação dessa estratégia na escola 

foi indagado como é o que os problemas aparecem no contexto escolar, segundo o 

referencial que estávamos discutindo.  

 

A1: “Em geral o que aparecem são exercícios na escola” 

A5: “Não é a questão de o problema não permear a sala, mas que você, às vezes, 

não aproveita ele... [silêncio], às vezes, os questionamentos dos alunos são 

problemas... já me deparei com um questionamento do aluno que eu não sabia 

responder... era um problema pra mim, mas que eu poderia levar pra ele também... 

propor que eles resolvessem... e já que partiu deles teria um caráter motivacional... 

poderia orientar a resposta deles.” 

 

Apesar de reconhecer essas dificuldades, alguns dos licenciandos citaram 

propostas de trabalhar com a estratégia e de como poderiam ser selecionados 

problemas instigadores para os estudantes, destacando o papel do professor nessa 

construção: 

 

A7: “... Os problemas não costumam surgir... os alunos... muitas vezes não têm esse 

interesse, eles tão ali por que tem que ir pra aula de química,... se não assistir a aula 

ele não vai conseguir fazer a provas... cabe ao professor criar os problemas...” 

A6: “Essa questão de problemas devem buscar coisas que estão no meio deles 

despertem o interesse deles „né‟? Ah, não é um problema qualquer do livro de 

química, mas é uma coisa que faz parte do dia a dia deles é uma coisa interessante 

você buscar coisas que despertem a curiosidade, a vontade de saber por que aquilo 

acontece...” 
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Vários autores discutem essa proposta, sinalizando que os problemas 

precisam ser de interesse dos estudantes, a fim de motivá-los a participar das 

atividades (LOPES, 1994; GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007; GIL-

PÉREZ, 1993; POZO, 1998). Até mesmo o fato de que, apesar de alguns autores 

como Lopes (1994) sugerirem um currículo centrado na resolução de problemas, é 

possível que o trabalho com essa estratégia envolva apenas alguns conteúdos 

químicos: 

 

A6: “... em relação aos problemas a gente também, já que o professor não vai ter 

esse tempo todo, a gente poderia pegar os assuntos em relação à química, aqueles 

mais voltados... como eu vejo que os problemas também levam muito a situações do 

cotidiano do aluno, a gente selecionaria aqueles assuntos de química que estão mais 

voltados... que a gente poderia trabalhar situações-problema...” 

A8: “Você pode pegar uma situação-problema que possa abranger o maior número 

de conteúdos possível... então se você esquematizar direitinho dá pra pegar 

situações-problema que peguem bastante conteúdo pra trabalhar com os alunos.” 

 

Na fala de A8 fica destacada a importância que se atribui à quantidade de 

conteúdos, algo muito comum na prática docente conteudista. Como já sinalizamos 

anteriormente, isso remete a preocupação com o cumprimento do programa 

disciplinar, já que o trabalho nesse enfoque didático demanda mais tempo e atenta 

contra o cumprimento dos programas de conteúdos escolares tradicionalmente 

extensos, e que isso implica para o professor uma preocupação e cuidado na 

seleção dos conteúdos, sua hierarquização, etc. (LOPES, 1994; GONÇALVES, 

MOSQUERA e SEGURA, 2007). E essa escolha pode também envolver situações 

que partam dos próprios estudantes, como relatou um dos participantes com base 

em uma experiência própria: 

 

A7: “uma vez os alunos estavam falando sobre cerveja, então eu perguntei: - Quando 

vocês tiram a cerveja do freezer e colocam em cima da mesa, se tiver muito gelado o 

que acontece?... os alunos responderam; fica aquele „gelinho‟ por fora e por que 

acontece? [perguntou a professora] isso foi „o‟ problema... o professor pode criar 

realmente.” 
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Além de aproveitar essas situações de sala de aula, o professor pode, por 

exemplo, utilizar materiais escolares para propor problemas como destaca Lopes 

(1994), a partir de exercícios, de atividades experimentais, etc. O licenciando A7 em 

sua fala sinaliza para isso: 

 

A7: “Muitos livros didáticos hoje em dia, no começo do capítulo... já trazem situações-

problema... o professor não se atenta pra isso, (...) mas muitos livros já dão ideias 

boas que daria pra ser aproveitadas...” 

 

É interessante pensar na questão da preparação do professor para trabalhar 

em uma tendência de ensino. Quer dizer, que conhecimentos ele precisa saber, que 

dificuldades epistemológicas e didáticas precisa superar. Apesar deste não ser um 

objetivo de nossa pesquisa, mas emergiu na fala dos participantes. Essas questões 

são discutidas à luz dos dados e da literatura no próximo tema de análise. Antes 

disso, apresentamos a falas de A7 e A5 que sinalizam para essas questões: 

 

A7: “eu acho que o problema tem que estar de acordo com o que você tem diante de 

você... os estudantes, né? Pense num problema que embora seja um problema com 

o conhecimento que você acredita que os seus alunos têm podem chegar até lá... e 

até mesmo que não cheguem eles consigam pelo menos começar... você tem que 

saber que problemas que cabem em cada situação.” 

A5: “Ele não deve ser tão fácil que se torne um exercício e também não tão difícil que 

desmotive.” 

A7: “Pela pouca experiência que eu tive em sala de aula... eu acho que uma coisa 

muito importante é o professor conhecer realmente os seus alunos... por que é muito 

comum a gente ver assim, deu certo com uma turma em uma escola aí você vai pra 

outro lugar e lá aquilo que foi sucesso com um não funciona com outro (...) de acordo 

com o nível de cada um, de cada turma, até por que em uma mesma escola uma 

turma é diferente da outra.” 

 

A fala anterior de A5, nessa discussão é importante, pois introduz a noção de 

“umbral (ou limiar) de problematicidade”. Como apontam alguns autores, a existência 
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de dificuldades não seria uma característica intrínseca de uma situação-problema, já 

que depende daquele que o resolve, por isso Elshout (1985) citado por Castro 

(1994) e Jessup (2000), desenvolveu a ideia de “umbral de problematicidade” 

diferente para cada pessoa e que pode considerar que uma situação constitui um 

problema verdadeiro para as pessoas implicadas. 

 

f) Resolução de problemas e a formação de professores 

Esse tema de análise emergiu das discussões, caracterizando-se como uma 

categoria emergente (MORAES e GALIAZZI, 2007) e reúne os discursos e unidades 

de significado que sinalizavam para as necessidades formativas dos professores 

para se trabalhar com a estratégia de RP no contexto escolar, principalmente em 

relação às suas concepções. 

Uma das condições primordiais para o sucesso de qualquer proposta didática 

é a de se considerar as ideias docentes do senso comum ou os conhecimentos do 

professor associados a concepções epistemológicas e didáticas (MALDANER, 2006; 

CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2009). Nesse sentido, destacamos dentro da resolução 

de problemas, a compreensão e diferença entre os termos exercício e problema, que 

podem se configurar em propostas equivocadas, dependendo do seu entendimento: 

 

A1: “... mas, o que acontece, às vezes, que eu acho é o seguinte, o professor não 

sabe diferenciar um exercício de um problema, ele passa às vezes um exercício, que 

pra gente que conhece aqui, aquilo dali na verdade pra ele é um problema é pra 

gente um exercício, mas depende muito de cada um.” 

 

Esse comentário ilustra uma dificuldade comum expressando o que mostram 

as pesquisas de que para professores, a concepção de “problema” tem as mesmas 

características que foram identificadas nos estudantes: uma situação física muito 

específica com informações explicitadas; resposta clara e inequívoca; respostas 

encontradas através de uma fórmula ou conjunto de fórmulas devidamente 

articuladas, que os estudantes devem conhecer antecipadamente (LOPES, 1994). 
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A6: “o professor chama os exercícios de problema, ele chega na sala de aula e diz: 

resolvam aí esses problemas do livro...” 

A1: “se você pegar um livro de ensino médio coloca „problema resolvido‟, mas aquilo 

dali é um exercício.” 

 

Essas confusões conceituais encontradas nos materiais escolares podem ser 

potencialmente aproveitadas para a formulação de problemas. Lopes (1994) sugere 

que problemas podem ser formulados nesses materiais para orientar a 

aprendizagem de conceitos no decurso da leitura da informação manual, e ainda 

pode-se formular problemas a partir de exercícios de lápis e papel, de atividades 

experimentais e de tarefas propostas pelos estudantes. Em Ramirez Castro, Gil-

Pérez e Martinez Torregrosa (1994) e também em Martin (1991) podemos encontrar 

diversos problemas formulados a partir de exercícios habituais de química. 

Essas dificuldades e necessidades formativas puderam ser percebidas 

durante a realização da atividade 3 e nos comentários finais com os licenciandos. 

Em uma de suas falas, A6 comenta até mesmo o benefício de ter entrado em 

contato com a proposta de resolução de problemas durante a sua formação inicial: 

 

A6: “Na verdade... eu acho que têm muitos professores que não sabem nem a 

diferença de exercício e problema... por que eu já fui professora de aula de reforço 

em casa e eu... era assim... era normal todos os dias eu passava exercícios lá no 

quadro e dizia „resolva os problemas‟... então assim...na minha escola também, eu 

resolvia os problemas que tinha lá no livro didático „resolva os problemas‟ e os 

problemas eram exercícios, então assim, se eu não tivesse tido a oportunidade de tá 

aqui, até a mudança da grade de química que no caso introduziu o estágio 

[componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em química, introduzido 

no formato atual a partir de 2006], que foi a partir da disciplina de estágio que eu vi 

resolução de problema...eu não saberia talvez diferenciar, então como é que eu iria 

aplicar na sala de aula, isso? 

A5: “muitas vezes o professor não sabe o que é justificar, explicar, argumentar.”  
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A falta de informação a respeito das vantagens de um enfoque de ensino-

aprendizagem podem se constituir em complicadores para a implementação de 

propostas nas salas de aula. Muitos professores desconhecem as potencialidades 

de um enfoque desse tipo e, obviamente, se não conhece os benefícios, pouco será 

o interesse de concretizá-los em sua prática docente (GONÇALVES, MOSQUERA e 

SEGURA, 2007).  

 

A6: “Como eu tive no meu primário-ginásio isso de resolver problemas (...) seriam 

exercícios matemáticos né?... que envolvia dados numéricos e eu ia calcular lá 

sentenças matemáticas e em relação a química também então assim eu levava isso 

pra os meus alunos por que eu também não sabia diferenciar o que era um exercício 

e problema... então eu acho que muitos professores não têm essa formação... saber 

diferenciar pra aplicar na sala de aula.” 

 

Essa é uma questão importante que diz respeito às compreensões habituais 

dos problemas no contexto escolar. A resolução de problemas constitui uma das 

facetas educativas que qualquer aluno costuma relacionar com o ensino das 

ciências ou de matemática. Esse reconhecimento costuma também identificar-se 

com listas intermináveis de problemas planejados pelos professores, nos quais as 

relações com seu entorno social e até mesmo com a atividade científica real não são 

identificadas claramente, promovendo um aprendizado memorístico ao invés da 

oportunidade de indagar na compreensão do conteúdo científico (PERALES 

PALACIOS, 2000). 

Todas essas questões de necessidades formativas encontram eco em 

inúmeras investigações (GIL-PÉREZ, 1991; GIL-PÉREZ et al, 2001; MALDANER, 

2006; CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2009;) que destacam a necessidade de se romper 

com visões simplistas do conhecimento científico, de ensino e de aprendizagem até 

a necessidade fundamental de saber preparar atividades para dirigir o trabalho dos 

estudantes e promover uma aprendizagem efetiva, o que implica acima de tudo que 

os professores sejam conscientes de suas insuficiências. 
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4.3. Após a intervenção 
 

Ao final das atividades realizamos uma prova pedagógica (duas semanas 

após) com os participantes, e também como parte da avaliação da disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Química (IEQ). Assim, as provas pedagógicas 

foram organizadas para contemplar aspectos discutidos durante a sequência de 

atividades, como a classificação entre exercícios e problemas; a transformação de 

um exercício em um problema; a identificação de conteúdos conceituais e 

procedimentais nas questões; as etapas de resolução de um problema; as 

vantagens e limitações da estratégia e suas relações com o contexto escolar. 

Por se tratarem de discursos, as respostas às questões das provas 

pedagógicas também foram analisados na perspectiva da análise textual discursiva 

(ATD). A partir dos enunciados produzidos pelos estudantes, procedemos ao 

processo de unitarização e construção das unidades de significado. As unidades de 

significados semelhantes foram organizadas em categorias a priori, ou temas de 

análise, já que haviam sido definidas antes do processo de fragmentação dos textos. 

A seguir apresentamos os temas de análise:  

a) classificação de exercícios e problemas; 

b) Transformação de um exercício em um problema; 

c) Identificação das etapas de resolução de problemas; 

d) Vantagens e limitações da estratégia de RP; 

e) Dificuldades dos estudantes na RP; 

f) Conhecimentos/habilidade para planejar atividades em RP. 

Como já sinalizado, a prova pedagógica foi aplicada para as duas turmas com 

5 perguntas abertas, destas uma era diferente em cada prova. Nos quadros a seguir 

apresentaremos o objetivo, conteúdos e expectativa de resposta para cada questão. 

E discutimos também a seguir os resultados das provas dentro de cada tema de 

análise. 

O quadro 15 apresenta o plano da questão 1 da prova pedagógica. Os 

resultados são analisados e discutidos dentro do tema de análise “classificação de 

exercícios e problemas”: 
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Pergunta 1: Leia os exemplos a seguir: 
 
Exemplo 1: Dissolve-se 0,5g de Aspirina em 100mL de água. Qual a 
porcentagem em massa de ácido acetilsalicílico (C9O4H8) na Aspirina se para 
neutralizar essa solução são necessários 8,9mL de uma solução 0,25mol/L de 
NaOH? 

 
Exemplo 2: Que porcentagem em massa de ácido acetilsalicílico há em uma 
Aspirina? 

 
A partir dos exemplos acima, responda as solicitações a seguir: 
  
a) Classifique os exemplos 1 e 2 em exercício e/ou problema. Justifique sua 
resposta. 
 
b) Cite pelo menos dois conteúdos conceituais e procedimentais envolvidos nas 
situações anteriores. 

Objetivos Conteúdos Expectativas de respostas 

- Classificar questões 
em exercícios e 
problemas; 

 

- Justificar o critério de 
classificação utilizado; 

 

- Identificar conteúdos 
conceituais e 
procedimentais. 

Características dos 
exercícios e problemas 

 

 

 

Conteúdos conceituais e 
procedimentais 

- O exemplo 1 é classificado 
como um exercício, pois 
apresenta todas as condições 
necessárias e um caminho 
evidente para a sua resolução 
utilizando-se dos dados 
fornecidos.  

- O exemplo 2 pode ser 
classificado como um problema 
em razão de se configurar 
como uma situação aberta, sem 
dados necessários para uma 
resolução imediata com 
aplicação de fórmulas ou 
equações. 

- Conteúdos conceituais: 
soluções, solubilidade, mol, 
reação de neutralização,  

- Conteúdos procedimentais: 
calcular número de mols, 
calcular a porcentagem em 
massa, escrever e balancear 
uma equação química, etc. 

Quadro 15: Plano da questão 1 da prova pedagógica. 

 

a) classificação de exercícios e problemas 

Abordar este procedimento cognitivo-linguístico consistia no objetivo 

específico da primeira questão da prova pedagógica (ver Quadro 15). 
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 Tabela 1: Características dos exercícios apontadas pelos licenciandos. 

Lic. Características do exercício 

A1 
“há o envolvimento de novos dados que vem a complicar [grifo nosso] a situação, exigindo 
talvez a busca por uma maneira, um caminho de resolução.” 

A2 
“(...) em seu contexto precisa para resolução um sistema já programado, um algoritmo, 
utilizando conceitos e equações usuais da rotina da aprendizagem por repetição (...)” 

A3 
“(...) são fornecidos dados numéricos, onde o aluno fará a manipulação de fórmulas para 
chegar ao resultado desejado.” 

A4 
“(...) devido aos dados contidos na questão, ou seja, necessita apenas de uma ou duas 
equações para a sua resolução.” 

A5 

“(...) a resolução deste se baseia no uso de habilidades ou técnicas em forma de rotinas 
automatizadas como consequência da prática contínua. Além disso, ele não tem nada de 
duvidoso intrínseco à sua solução, em outras palavras, ele tem dados na medida certa, é 
extremamente objetivo e tem uma resposta correta.” 

A6 
“(...) possui uma única solução, feita através de uma operação mecânica (...) os alunos só 
precisarão utilizar operações matemáticas e substituir os dados nas fórmulas adequadas.” 

A7 “(...) o aluno dispõe de todos os dados numéricos para resolver.” 

A8 
“(...) é considerada direta, no sentido de que se o aluno memorizou a fórmula ele consegue 
substituir os valores e chegar logo ao resultado.” 

A9 
“(...) o aluno aplicará o conhecimento direto (conceitos e fórmulas) para a resolução da 
atividade.” 

A10 
“(...) basta saber usar as relações de proporção estequiométrica da reação de neutralização e 
realizar os cálculos. É mais precisamente um exercício matemático de uso de fórmulas e de 
repetição de procedimentos.” 

A11 
“(...) tem caráter numérico quantitativo, onde o professor dar todos os dados (ferramentas) para 
a resolução do mesmo. Os exercícios geralmente são mecânicos, aplicação de fórmulas, assim 
como o exemplo 1.” 

A12 

“proposta de resolução desse tipo de atividade leva a uma resposta fechada, além de atribuir 
valores numéricos e não apresentar nenhum contexto. Com os dados numéricos que a 
atividade apresenta, será necessário fazer alguns cálculos, usando fórmulas matemáticas e 
obter resultados.” 

A13 
“ pois na questão já vem inserido todos os dados necessários para que ele exercite e chegue a 
uma resposta.” 

A14 
“há dados numéricos e uma única resposta, apenas para quem tem conhecimento do assunto, 
no entanto, pode ser um problema para quem não conhece o assunto [grifo nosso].” 

A15 
“para a resolução do mesmo, se utiliza uma fórmula e cálculos, e com isso o resultado obtido 
será apenas um (...) só vai ter uma resposta correta.” 

A16 
“pois possui apenas uma resposta, é altamente objetivo, e dispõe de técnicas para chegar à 
solução.” 

A17 “envolve números e fórmulas moleculares (...) somente uma resposta correta.” 

A18 “mostra dados matemáticos para poder se encontrar a resolução da questão.” 

A19 
“no exercício o estudante possui uma forma rápida e direta de resolução com a aplicação de 
fórmulas, sem às vezes interpretarem o resultado final com o fenômeno.” 

A20 “(...) há uma única forma de resolvê-lo. É um processo mecânico” 

A21 
“ambas são classificadas como problemas [grifo nosso], pois além de envolver cálculos 
matemáticos, envolve um profundo conhecimento de química orgânica experimental.” 



98 

 

A seguir apresentamos a tabela 2 com as características apontadas por todos 

os licenciandos para um problema com base na classificação feita na questão 1 da 

prova pedagógica (ver quadro 15): 

 

Tabela 2: características dos problemas apontadas pelos licenciandos. 

Lic. Características do problema 

A1 
“(...) o exemplo 2 não se classifica como um problema para um aluno da 2ª série do ensino 
médio que tenha acabado de estudar o conteúdo de soluções, [grifo nosso] pois em sua mente 
terá logo uma solução (...) o aluno dispõe de um caminho óbvio para fazê-lo.” 

A2 
“(...) justamente por não fazer parte de uma rotina de resoluções. São necessárias estratégias, 
maneiras diferentes, ter conhecimentos dos conceitos aprofundados para resolver. O problema 
dependendo de quem o interpreta pode ter vários resultados (...)” 

A3 
“o aluno terá que fazer uma discussão qualitativa, formular hipóteses, elaborar uma estratégia, 
aplicar essa estratégia e analisar os resultados.” 

A4 “(...) o aluno terá que elaborar estratégias para resolvê-lo.” 

A5 

“(...) não há um caminho rápido e direto que permita o aluno chegar à sua solução. Além disso, 
ele tem as características que permitem identificar um problema como: a ausência de dados 
numéricos, seu caráter subjetivo, a ausência de uma resposta correta (e sim, uma melhor 
resposta possível) e a necessidade do uso de uma estratégia de resolução para resolver este.” 

A6 
“(...) pode ter várias respostas, já que não há um caminho direto e rápido, e precisará [o aluno] 
de estratégias para ser alcançada a sua solução.” 

A7 
“não se dispõe de todos os dados necessários, o que fará com que ele [o aluno] tenha que ir 
em busca de soluções.” 

A8 
“(...) não encontramos valores numéricos, nesse caso o aluno deverá montar uma estratégia 
para resolver o problema, o aluno aqui chegará ao resultado sem o auxílio de uma fórmula 
definida, também será possível num tipo de questão como essa, chegar a vários resultados.” 

A9 
“(...) não apresenta nenhum dado numérico ou informações que oriente o aluno na resolução 
da atividade. Isso fará com que ele use estratégias que vão além dos conceitos dados nos 
livros.” 

A10 

“(...) ele é mostrado sem dar as variáveis de forma clara ou prontas ou mesmo a possibilidade 
de resolução com o simples uso de uma fórmula ou técnica. Ele exige que se criem as 
variáveis (como a concentração da aspirina, por exemplo) e se operacione para dar uma 
resposta em termos mais amplos e menos específicos (...).” 

A11 
“não existe apenas uma resposta certa, e o aluno terá que agir como um investigador, gerar 
hipóteses para a resolução do problema. Mas, lembrando que o problema tem caráter 
idiossincrático, pode ser considerado um problema para uns e exercício para outros.” 

A12 
“(...) é necessário se levar em conta os conhecimentos prévios (...) onde irá ter que levantar 
hipóteses e elaborar estratégias para solucionar o problema.” 

A13 
“(...) os dados contidos na questão não são suficientes para resolver a indagação; precisando 
assim, haver uma pesquisa mais aprimorada do assunto.” 

A14 
“(...) não há dados numéricos e, consequentemente, não há um caminho direto para a 
resolução.” 

A15 
“(...) não tem números para se calcular, o aluno terá que criar estratégias para resolvê-lo e 
como cada aluno tem um pensamento, vai haver várias respostas diferentes, ou seja, é um 
problema por que ele vai ter várias respostas diferentes.” 

A16 
“(...) possui várias respostas (...) tem um caráter mais substantivo, no qual o aluno precisa 
dispor de estratégias, habilidades e competências para chegar à resolução.” 
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A17 
“(...) não envolve fórmulas ou números diretamente, mas o conhecimento geral do aluno, se 
tornando uma questão de várias respostas (...)” 

A18 
“(...) o aluno tenha que pensar um pouco sobre como resolver essa questão (...) não oferece ao 
aluno uma sequência que possa ajudá-lo a construção dessa resolução.” 

A19 
“(...) não há uma forma rápida e direta de resolução (...) o estudante precisa criar um estratégia 
de solução (...) não existe apenas uma resposta, o estudante precisa trabalhar com o controle 
de variáveis, de hipóteses para dar uma solução.” 

A20 “(...) poderá ser explicado de várias maneiras (...)” 

A21 

“Ambas são classificadas como problemas [grifo nosso], pois além de envolver cálculos 
matemáticos, envolve um profundo conhecimento de química orgânica experimental.” 
[repetimos aqui a mesma resposta da tabela 1, já que o licenciando não analisou os dois 
exemplos separadamente como os demais licenciandos] 

 

Da análise das tabelas 1 e 2, observamos que 90,5% dos participantes 

(todos, com exceção de A1 e A21) apresentou características que classificaram os 

exemplos da questão 1 da prova pedagógica corretamente em exercícios e 

problemas segundo as expectativas de resposta. 

Os critérios de classificação dos exercícios enfatizaram a presença de signos 

numéricos (42,8% das respostas) que implicam, na visão dos licenciandos, 

procedimentos de resolução mediante a aplicação de fórmulas ou equações 

matemáticas. Para as características que classificaram os problemas nas respostas 

da tabela 2, destaca-se a ausência de dados, constituindo uma situação aberta, não-

habitual sem um caminho rápido a ser utilizado para chegar à resposta e que leva a 

possibilidade de vários resultados (28,6% das respostas); procedimentos de uma 

aproximação científica da RP e, principalmente, o uso de estratégias que o problema 

requer para sua resolução, que aparece em 10 das 21 respostas.  

Dos dois participantes (A1 e A21) que não atenderam às expectativas de 

resposta para essa questão, chamamos a atenção para as respostas de A1 nas 

duas tabelas; apesar da discordância do licenciando em relação aos demais, ele 

destaca um aspecto importante de que o problema não representa um status 

absoluto, mas relativo e dependente de quem o resolve (OÑORBE, 2007). Esse 

caráter idiossincrático do problema aparece também na resposta de A14 (na tabela 

1) e de forma explícita na resposta de A11 (na tabela 2). 

Em relação à identificação de pelo menos dois conteúdos conceituais e 

procedimentais envolvidos nas situações, a tabela 3 apresenta todos os conteúdos 
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citados pelos licenciandos; “N” é o número de vezes em que tais elementos são 

citados: 

Tabela 3: conteúdos conceituais e procedimentais identificados pelos licenciandos. 

Conteúdo Exemplos citados nas respostas N 

Conceitual 

Reações de neutralização 11 

Concentração/soluções 7 

Título em massa 5 

Estequiometria 3 

Misturas/diluição/solubilidade 2 

Titulação/dissolução/rendimento/equilíbrio 
químico/ponto de ebulição/destilação por diferença 

de pressão 
1 

Procedimental 

Cálculo de porcentagem em massa 5 

Titulação/manipulação de variáveis 4 

Escrever equações químicas/dissolução 3 

Busca por estratégia/cálculo de 
concentração/cálculo de massa 

molar/medição/observação 
2 

Leitura de rótulos e embalagens/padronização de 
soluções/neutralização/filtração a vácuo 

1 

 

A tabela 3 mostra que diversos conteúdos conceituais e procedimentais 

(totalizando 14 em cada grupo) foram identificados pelos licenciandos, superando as 

expectativas de resposta no plano dessa questão (ver quadro 15).  

No entanto, são observadas algumas confusões e dificuldades para se 

diferenciar alguns conteúdos, por exemplo, para os conceitos de titulação e 

neutralização, que aparecem como conteúdos conceituais e também procedimentais 

em outras respostas. Essa dificuldade de diferenciação pode estar associada ao fato 

dos licenciandos fazerem referência ao procedimento experimental de análise da 

composição através da medida do volume necessário de uma solução para reagir 

com um dado volume de outra solução, no caso da titulação e do procedimento de 

fazer reagir um ácido com uma base, no caso da neutralização (ATKINS e JONES, 

2001).  
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b) Transformação de um exercício em um problema 

Nesse tema de análise foram organizadas as unidades de sentido analisadas 

nas respostas produzidas dos licenciandos, nos problemas que formularam a partir 

do exercício e quando justificaram o tipo de estratégia utilizada na questão 2 da 

prova pedagógica.  

O quadro 16 a seguir apresenta o plano dessa questão: 

 

Pergunta 2: Transforme o seguinte enunciado em um problema aberto e explique o 
tipo de estratégia que você utilizou para fazer isso. 
 

“O ácido cítrico (triprótico) tem uma constante de dissociação Kc = 2,0x10-5. 
Calcule a concentração em mols por litro e o grau de dissociação de uma solução 
aquosa de ácido cítrico de pH = 5,2”. 

Objetivos Conteúdos Expectativas de respostas 

- Transformar um exercício 
habitual de química em um 
problema aberto; 

- Explicar os critérios 
utilizados para fazer a 
transformação. 

Estratégias para 
transformação de um 
exercício em problema (ver 
quadro 7) 

Que os licenciandos 
formulassem problemas 
abertos usando as 
estratégias de retirada dos 
dados numéricos 
fornecidos pela questão e 
inserindo-a em um 
contexto mais amplo. 

Quadro 16: Plano da questão 2 da prova pedagógica. 

 

A 2ª questão da prova pedagógica apresenta um exercício habitual de 

química que para encontrar a resposta precisamos calcular a concentração de íons 

hidrogênio no equilíbrio, escrevendo a equação de ionização do ácido cítrico e 

usando a constante de equilíbrio, relacionar com a concentração de íon hidrogênio 

dada pelo pH da solução e obtermos  o grau de dissociação. A seguir apresentamos 

na tabela 4 as respostas dos licenciandos e suas explicações de como fizeram a 

transformação do exercício em um problema aberto:  
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Tabela 4: respostas dos lincenciandos e explicação da estratégia utilizada. 

Lic. Problema transformado Explicação da estratégia 

A1 

“Algumas frutas são chamadas cítricas e apresentam um leve sabor 
azedo. Essas frutas como o limão e a laranja apresentam um 
componente chamado ácido cítrico. A presença desse ácido faz com 
que o pH dessas frutas seja menor que o da água pura (...) Além do 
ácido cítrico há outros ácidos em um copo de suco de laranja ou 
limão. Qual a quantidade de hidrogênios de ácidos em um copo de 
suco cítrico?” 

“Retirei dados numéricos, inseri num contexto e retirei orientações para a 
resolução (em mol/L)” 

A2 
“Qual a concentração de ácido cítrico de um litro de suco de limão 
sem açúcar?” 

“coloquei o suco de limão por ter ácido e para resolver essa questão o aluno 
tem que correr atrás do pH da solução e da constante de dissociação do ácido.” 

A3 “Que concentração de ácido cítrico há em um suco de laranja?” “retirar os dados numéricos fornecidos no enunciado.” 

A4 “Sabendo-se que o ácido cítrico é triprótico, calcule o pKa e Ka3.” 
“Através da ideia que ele é [o ácido] triprótico, o aluno imediatamente saberá 
que ele terá que calcular o Ka1, K a2, e o Ka3(...)” 

A5 
“Calcule a concentração e o grau de dissociação do ácido cítrico em 
um suco de laranja.” 

“eu retirei os dados numéricos explícitos (...) retirei a orientação de que ele era 
um ácido triprótico e acrescentei informação à situação física no sentido de 
tornar mais complexa.” 

A6 
“Qual é concentração em mols por litro e o grau de dissociação de 
uma solução aquosa de ácido cítrico?” 

“transformar um problema quantitativo em qualitativo, onde os alunos utilizarão 
raciocínios teóricos baseados em seus próprios conhecimentos sem a 
necessidade de operações matemáticas.” 

A7 
“Como se calcularia a concentração em mols por litro e o grau de 
dissociação de uma solução aquosa de ácido cítrico com uma 
constante de dissociação conhecida? Qual seria o pH desta solução?” 

“retirar os valores numéricos, transformando o enunciado em um problema 
qualitativo.” 

A8 
“Encontre a concentração em mols por litro e o grau de dissociação 
do ácido cítrico em meio aquoso. Verifique na literatura química o 
valor da constante de equilíbrio [grifo nosso].” 

“A estratégia foi de conhecer a capacidade que os alunos por si só possui de 
chegar a fórmulas literais.” 
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A9 [não respondeu a questão] - 

A10 
“Qual deve ser a concentração do ácido cítrico de Kc=2,0.10

-5
 em 

alimentos como sucos ou outras bebidas industrializadas?” 

“ retirar o valor específico do pH para inibir o uso direto de fórmulas ou conceitos 
[grifo nosso]. A amplitude do tema abordando alimentos faz com que o leitor que 
propõe-se a resolver pense em termos de outras variáveis (...)” 

A11 

“Uma jarra de suco de laranja comporta mais ou menos 5 copos de 
suco. Foi tomado 1 copo de suco e adicionou mais um copo de água 
a jarra. Qual a concentração e o grau de dissociação do ácido cítrico 
presente no suco de laranja, após a adição do copo de água?” 

“foi a contextualização do enunciado, além de tornar o enunciado mais 
qualitativo, de forma que o aluno crie hipóteses antes de chegar a uma resposta 
concreta” 

A12 

“Algumas frutas como a laranja, limão e acerola são fontes de 
vitamina C, sabendo que são classificadas como frutas cítricas devido 
a presença do ácido cítrico em sua composição. Como podemos 
saber a quantidade desse ácido ao espremer uma laranja na 
água?(...)” 

“leva-se em consideração a discussão qualitativa, os conhecimentos e o 
contexto teórico. Nesse tipo de atividade não faz o uso de dados numéricos e as 
respostas são válidas.” 

A13 
“Calcule a concentração em mol/L de uma [solução] aquosa de ácido 
cítrico de pH=5,2?” 

“Antes vou ter que encontrar a massa em questão, depois equacionar e ver se 
está balanceada (...)” [não explica a estratégia utilizada para transformar o 
enunciado] 

A14 “Qual a concentração e o grau de dissociação do ácido cítrico?” 
“retirar os dados numéricos e foi suprimida a informação de que era solução 
aquosa.” 

A15 
Qual seria a concentração em mols por litro do ácido cítrico e o grau 
de dissociação de uma solução aquosa de ácido cítrico? 

“Primeiro eu retirei todos os valores numéricos, para que o aluno não pense 
logo nas fórmulas para resolver, [grifo nosso] isso fará com que o aluno use o 
seu raciocínio para pensar em como resolver este problema, ou seja, ele terá 
que ir atrás de algumas fontes (livros, internet, etc.), formular hipóteses, testar 
suas hipóteses, podendo até usar letras no lugar das constantes e criar algumas 
fórmulas gerais através de deduções, e a principal estratégia é fazer com que o 
aluno pense como resolver ao invés de ficar „bitolado‟ ao uso de fórmulas e 
fazer exercícios de forma mecânica e decorada [grifo nosso].” 

A16 
“Determine a concentração e a constante de dissociação do ácido 
cítrico presente em frutas cítricas como a laranja e o limão.” 

“aproximar os temas ou conteúdos ao cotidiano dos alunos, os quais tenham 
interesse em aprendê-los para construir novos conhecimentos.” 
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A17 “Determine a concentração e o grau de dissociação do ácido cítrico.” 
“retirar os dados numéricos, em seguida enuncia a questão de tal forma que o 
problema tenha várias soluções, onde irá depender do conhecimento de quem 
está respondendo.”  

A18 

“Calcule a concentração em mols por litro do ácido cítrico (triprótico), 
sabendo que sua constante de dissociação Kc=2,0.10

-5
 em seguida 

calcule o grau de dissociação do ácido em uma solução aquosa com 
o pH=5,2. ” [não fez a transformação: praticamente reescreveu o 
enunciado] 

“tentar mostrar uma abordagem didática de um enunciado mais aberto (...) 
poderá ajudar o aluno a encontrar novas maneiras de encontrar o resultado da 
questão (...)” 

A19 “Qual a concentração molar de ácido cítrico em um limão?” 

“Na formulação do problema acima: contextualização (...) familiariza o ácido 
com o seu cotidiano, a retirada dos dados faz com que o problema possa admitir 
mais de uma solução e a ausência de orientações faz com que o aluno busque 
estratégias de resolução.” 

A20 
“Determine a concentração em mols por litro e o grau de dissociação 
de uma solução de ácido cítrico.” 

“Antes a questão era quantitativa e agora ela é quantitativa e aberta podendo ter 
várias formas para resolvê-la.” 

A21 

“Calcule a concentração do ácido contido em uma laranja, sabendo-se 
que este ácido é provido de três prótons dissociáveis, e em seguida 
calcule o grau de dissociação deste ácido, quando o mesmo for 
misturado com água e apresentar baixa acidez.” 

“Com a ausência de números e a adição de palavras como laranja, prótons 
dissociáveis, baixa acidez e mistura, o aluno pode procurar o conhecimento 
caseiro quando da produção de um suco e, assim, apresentar resposta que 
pode ter valor diferente das respostas dos demais alunos, mas que em suma 
apresenta coerência com o que foi pedido.” 
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Pode-se observar da tabela 4 que as respostas a essa questão 

caracterizaram-se por envolver as estratégias de somente retirar (ou diminuir) os 

dados numéricos (7 respostas) e a retirada dos dados com a inserção em um 

contexto ou ilustrando a questão (10 respostas). Foi percebida uma forte relação dos 

problemas formulados com elementos do cotidiano. Isso pode ser uma boa 

estratégia para aproximar os estudantes da suas realidades, o que no referencial 

freireano está associado à problematização de situações da vivência do indivíduo 

(FREIRE, 2005). As propostas que mais se aproximaram de um problema de 

natureza aberta, ou seja, que apresentasse mais de uma solução possível (LOPES, 

1994, PERALES PALACIOS, 2000), foram as dos licenciandos A7 e A12. 

Chamamos a atenção para os problemas formulados por A8 e A13 que 

inserem orientações para resolução (caso de A8) ou ainda persiste a presença de 

dados numéricos, em A13. Destacamos ainda, o licenciando A18 que reescreveu o 

enunciado da questão, alterando apenas a ordem em que aparecem as solicitações 

e a proposta de A4, que ao explicar a estratégia retoma características dos 

exercícios, ou seja, um caminho rápido e direto para a solução.  Podemos inferir 

disso uma dificuldade dos estudantes ou professores em formação para conceberem 

situações em que não existam dados numéricos para a resolução (GARRET et al, 

1990; LOPES, 1994). 

Ao explicar as estratégias utilizadas para transformar o exercício em um 

problema, os licenciandos remetem-se a justificar que os enunciados sem dados 

podem evitar o imediatismo dos estudantes em manipular fórmulas e números sem a 

adequada compreensão conceitual (PERREN, BOTTANI e ODETTI, 2004; 

GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 2007) e que essa estratégia promove a 

possibilidade de várias respostas para a situação. As respostas dos licenciandos 

A10 e A15 demonstram essa potencialidade de procurar evitar o “operativismo 

mecânico”, sendo a deste último, bem sugestiva nesse sentido.  
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c) Identificação das etapas de resolução de problemas 

Na questão 3 da prova pedagógica dos licenciandos que cursavam a 

disciplina de IEQ no turno noturno (diferente da questão da prova pedagógica da 

turma do turno matutino) foi solicitado que o estudante identificasse e explicasse as 

etapas de resolução de problemas em uma sequência hipotética de atividades 

desenvolvidas por um professor de química no ensino médio. O quadro 17 

apresenta o plano dessa questão: 

Pergunta 3: Leia a seguir a descrição de uma sequência de atividades desenvolvidas 
por um professor de química de ensino médio em suas aulas: 
 

Um professor de química resolveu trabalhar com seus alunos em uma turma de 2ª 
série do ensino médio uma sequência de atividades para ensinar os conceitos de 
propriedades coligativas e do efeito de aumento do ponto de ebulição de uma solução pela 
adição de soluto. Para isso ele começou as atividades propondo aos alunos o seguinte 
questionamento: 

 
         “A que temperatura ferverá a água depois de lhe adicionarmos certa quantidade de sal      
de cozinha?” 
 

Depois de feita a pergunta o professor solicitou que os estudantes pensassem em 
grupo o que compreenderam da situação, quais os fatores envolvidos, e quais as possíveis 
relações entre a pergunta colocada e os conhecimentos de que já dispunham previamente. 
Depois dessa etapa alguns grupos proporam possíveis respostas sobre o aumento ou 
diminuição da temperatura da água após adição do sal. O professor utilizou as colocações dos 
alunos para ajudá-los nos possíveis erros cometidos. A seguir questionou-os; como posso 
encontrar o que necessito? A partir dessas explicações cada grupo deveria elaborar um 
caminho para testarem suas respostas e resolverem o que lhes fora proposto. Após essa 
etapa os alunos cumpriram os passos e apresentaram aos demais colegas e professor o que 
tinha encontrado. O professor mediou uma discussão fazendo outros questionamentos a 
respeito da coerência das ideias apresentadas; o resultado responde à minha pergunta inicial? 
É coerente com o que esperávamos? Ao final o professor sistematizou os conteúdos 
aprendidos naquela aula negociando uma resposta para a situação inicial e organizando os 
conhecimentos discutidos. 

 
- Identifique e explique nessa situação cada uma das etapas da Resolução de 
Problemas desenvolvidas. 

Objetivos Conteúdos Expectativas de respostas 

Identificar e explicar as 
etapas de resolução de 
problemas em uma 
situação didática. 

Indicações 
genéricas de uma 
aproximação 
científica da RP 

Que os licenciandos identificassem 
nas ações do professor as 
indicações genéricas de uma 
aproximação científica da RP: 
discussão qualitativa, formulação de 
hipóteses, elaboração e aplicação de 
estratégia de resolução e análise dos 
resultados. 

Quadro 17: Plano da questão 3 da prova pedagógica da turma de IEQ do turno noturno. 
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Os licenciandos utilizaram duas estratégias diferentes para identificar as 

etapas de resolução de problemas na sequência hipotética de atividades propostas 

pelo professor: sublinharam essas etapas no texto e a seguir, em um texto próprio 

separava cada etapa explicando-as ou, de outro modo, comentavam cada etapa 

justificando suas posições e exemplificando na questão apresentada.  

Dos 14 licenciandos que responderam a essa questão da prova, 71,4% deles 

conseguiram identificar satisfatoriamente as etapas e relacioná-las à sequência 

didática apresentada na questão. Os fragmentos de textos de A9 e A6 abaixo 

destacam a relação da primeira etapa de resolução de problemas que é a discussão 

qualitativa, com o trabalho do professor: 

 

A9: “discussão qualitativa [grifo nosso]; ‟o professor solicitou que os estudantes 

pensassem em grupo o que compreenderam da situação, quais os fatores 

envolvidos, e quais as possíveis relações entre a pergunta colocada e os 

conhecimentos de que já dispunham previamente‟. Nessa fase se discute o problema 

(situação) de forma a entender e buscar os conhecimentos necessários para a 

resolução.”  

A6: “Quando o professor solicitou que os estudantes pensassem em grupo o que 

compreenderam da situação, quais os fatores envolvidos e quais as possíveis 

relações entre a pergunta colocada e os conhecimentos de que já dispunham 

previamente ele fez com que os mesmos promovessem uma discussão qualitativa 

[grifo nosso].” 

 

Dessa primeira etapa foi destacada, ainda, na resposta de A14 a importância 

dos conhecimentos prévios e da experiência do que resolve problemas como um 

aspecto importante a ser considerado (POLYA, 1945 citado por GONÇALVES, 

MOSQUERA e SEGURA, 2007; KEMPA, 1986; OÑORBE e SANCHEZ, 1996): 

A14: “(...) e os conhecimentos prévios que já dispunham para resolver o problema, 

se já haviam resolvido algum problema parecido antes, se o problema se 

aproximava, através dos dados, com algum que o professor já tinha resolvido.” 
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Os demais licenciandos (28,6%) não citam as etapas e apenas reproduzem 

nas suas respostas ações do professor, ou ainda, apresentaram grandes 

dificuldades na identificação, como nos exemplos abaixo: 

 

A17: “Primeiramente o professor para explicar o assunto de uma forma que os 

estudantes se sentissem atraídos, levantou uma questão. Após a discussão dos 

estudantes em grupos, onde propusessem algumas possíveis respostas, o professor 

atuou em cima das respostas dos estudantes orientando-os a resposta que mais ou 

menos ele queria, levando os alunos a pensarem novamente sobre o assunto. Por 

fim, os alunos disseram as suas respostas e o professor organizou todas em uma 

só.” 

A21: “Exposição de um problema através de um experimento [embora a questão não 

faça referência a atividades experimentais e sim a um problema de lápis e papel] 

com um elemento de conhecimento dos alunos, procurando diagnosticar as ideias 

prévias do aprendiz. Adição de um novo conhecimento na estrutura cognitiva do 

aluno, propor a turma uma busca do conhecimento através da pesquisa em grupo 

para tentar explicar variação no ponto de ebulição de uma solução a ser adicionado 

um soluto e assim para poder compreender as propriedades coligativas das 

substâncias. Com a coleta de dados o professor procurou ajudar os alunos na 

construção do conhecimento científico de maneira conceitual. Após uma troca de 

ideia entre alunos e professor, houve uma sintetização do conteúdo aprendido, para 

uma possível reorganização do conhecimento e assim abordar o conteúdo curricular 

nas aulas que segue.” 

 

d) Vantagens e limitações da estratégia de RP 

Na questão 3 da prova pedagógica dos licenciandos que cursavam a 

disciplina de IEQ no turno matutino (diferente da questão da prova pedagógica da 

turma do turno noturno) apresentaram-se duas sequências de atividades 

desenvolvidas por dois professores de química do ensino médio que se propunham 

a trabalhar com seus estudantes os conteúdos de propriedades coligativas e o efeito 

do aumento da temperatura de uma solução pela adição de um soluto. Um dos 

professores utilizou como estratégia a resolução de problemas, enquanto o outro se 

deteve a trabalhar na perspectiva de uma aula expositiva, definindo conceitos e 

resolvendo exercícios. O quadro 18 apresenta o plano dessa questão: 
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Pergunta 3: Dois professores de química da 2ª série do ensino médio resolveram 
trabalhar com seus alunos os conteúdos de propriedades coligativas e o efeito de 
aumento da temperatura de uma solução pela adição de soluto. Os dois professores 
utilizaram estratégias distintas conforme exposto no quadro abaixo: 
 

Estratégias do Professor 1 Estratégias do Professor 2 

1ª parte: recordou alguns conceitos 
com os alunos como o de 
propriedades coligativas 
classificando os seus diferentes 
tipos.  

1ª parte: propôs um questionamento para os 
alunos; “A que temperatura ferverá a água 
depois de lhe adicionarmos certa quantidade 
de sal de cozinha?” 

2ª parte: definiu o conceito de 
ebulioscopia que pretendia discorrer 
durante aquela aula. 

2ª parte: dividiu os alunos em grupo para 
discutirem entre si formas de se solucionar a 
questão proposta. 

3ª parte: apresentou ilustrações do 
efeito ebulioscópico mostrando 
alguns exemplos retirados do livro 
didático. 

3ª parte: solicitou que cada grupo 
apresentasse aos demais colegas suas 
ideias preliminares e depois traçasse um 
plano de ação para chegarem a resposta. 

4ª parte: resolveu alguns exercícios 
utilizando a equação que prever o 
aumento da temperatura de 
ebulição de uma solução pela 
adição de soluto. 

4ª parte: discutiu cada estratégia proposta 
pelos grupos chamando a atenção para 
possíveis erros cometidos e a coerência das 
ideias apresentadas.  

5ª parte: propôs novos exercícios 
para os alunos aplicarem a equação 
aprendida. 

5ª parte: sistematizou os conteúdos 
trabalhados negociando com os alunos uma 
possível solução para a questão inicial, 
organizando assim os conhecimentos 
discutidos na aula. 

 
- Argumente contra ou a favor das estratégias desenvolvidas pelos professores. 
 

Objetivos Conteúdos Expectativas de respostas 

Identificar 
vantagens e 
limitações da 
estratégia didática 
de RP. 

Vantagens e 
limitações da 
estratégia didática 
de RP. 

Sinalizassem a partir da análise das 
propostas didáticas hipotéticas, as 
vantagens e limitações da estratégia de 
RP que foram discutidas na sequência de 
atividades. 

Quadro 18: Plano da questão 3 da prova pedagógica da turma de IEQ do turno matutino. 

 

Nesta questão foi solicitado que o licenciando argumentasse contra ou a favor 

das estratégias desenvolvidas pelos professores (os pontos positivos e negativos de 

cada uma delas). Dos argumentos dos licenciandos levantamos as unidades de 

significado dentro do tema de análise “Vantagens e limitações da estratégia de RP”.  
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Os pontos positivos e argumentos favoráveis levantados nas respostas foram 

associados às vantagens e os pontos negativos e argumentos contra associamos às 

limitações. Responderam a essa questão 7 licenciandos. 

A tabela 5 seguir apresenta as vantagens e limitações da estratégia de RP 

nas respostas dos licenciandos a questão 3 da prova pedagógica da turma de IEQ 

do turno matutino. Na tabela, “N” é o número de vezes em que tais elementos são 

citados. 

Tabela 5: vantagens e limitações da estratégia didática de RP. 

Vantagens N % Limitações N % 

Estimular a participação ativa do 
aluno 

4 36,3 
Mais desgastante para o 
professor 

2 40 

Promover visões adequadas da 
atividade científica 

3 27,3 Maior tempo 1 20 

Desenvolvimento de competências 
e habilidades (trabalho em grupo, 
elaboração de estratégias, 
resolução de problemas em outros 
contextos) 

3 27,3 
Demanda maior esforço do 
estudante 

1 20 

Levantar o conhecimento prévio 
dos alunos 

1 9,1 
Implica no trabalho com poucos 
conteúdos 

1 20 

Total de citações 11 100 Total de citações 5 100 

 

Como pode ser observado, a soma dos valores de “N” é maior que 7 (o total 

de alunos que responderam a essa questão) nas citações das vantagens. Isso é 

consequência de que alguns licenciandos citaram mais de uma unidade de 

significado em uma mesma resposta. Foram citadas apenas cinco vezes limitações 

da estratégia de RP nessas respostas. 

Os principais pontos destacados nas respostas como favoráveis da estratégia 

didática de RP envolveram a maior participação dos estudantes nas atividades, a 

busca por uma aproximação científica da aprendizagem, o favorecimento da 

construção de competências e habilidades, como o trabalho em grupo, importante 

para a troca e negociação de informações entre os estudantes. Como ilustrações, 

apresentamos fragmentos das respostas de A3 e A1: 
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A3: “o professor [referindo-se ao professor que trabalha com a estratégia de RP] 

utiliza uma situação-problema, onde ele poderá saber os conhecimentos prévios do 

aluno; promover a atitude científica do aluno; faz com que o aluno trabalhe com 

conhecimentos científicos de forma consciente e partilhada com os colegas e 

capacita ao aluno a resolver situações problemáticas do cotidiano.” 

A1: “... elaboração de hipóteses, discussão dessas hipóteses, elaboração de uma 

estratégia em conjunto (...) o trabalho com os erros pode ajudar a se ter uma visão 

adequada do trabalho científico.” 

 

Na resposta do licenciando A1 é citado inclusive um aspecto relevante e, por 

vezes não considerado como potencialmente importante no processo ensino-

aprendizagem: os erros dos estudantes. Esses servem tanto como fonte de 

aprendizagem, como oportunidade de se discutir que isso também faz parte da 

atividade dos cientistas como construção humana com seus erros e hesitações (GIL-

PÉREZ et al, 2001; BACHELARD, 1996). 

Das respostas que destacaram a participação ativa dos estudantes na 

estratégia de resolução de problemas como um vantagem (4 citações), destacamos 

a resposta de A11 em que inclusive afirma que esta proposta didática seria uma 

alternativa em relação ao modelo de ensino por transmissão-recepção: 

 

A11: “A estratégia do professor 2 é uma estratégia que busca a participação direta do 

aluno, onde o professor inicia o conteúdo fazendo um questionamento aos alunos, ou 

seja, criando uma situação-problema, onde os alunos em grupo irão discutir sobre o 

questionamento feito (...) Essa é a melhor estratégia para se introduzir algum 

conteúdo, de forma que o aluno tenha participação direta, fugindo do modelo de 

ensino tradicional, bem parecido com a estratégia do professor 1.” 

 

 As limitações para a estratégia de RP enfocaram o caráter pedagógico da 

maior exigência cognitiva (associada ao fator motivacional) e de tempo despendido 

para as atividades. As respostas de A4 e A1 ilustram isso: 
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A4: “... essa proposta instiga os alunos a pensarem, mas devido a isso exige-se uma 

bastante motivação por parte deles, esta é uma das limitações dessa estratégia de 

ensino.” 

A1: “Contras: maior tempo/ mais desgastante para o professor/ demanda maior 

esforço para o estudante.” 

 

Sobre o aspecto motivacional, entendemos ser imprescindível que as 

atividades de RP sejam organizadas de forma a motivar os alunos, para resolver um 

problema com êxito, o aluno tem que recorrer a um processo metacognitivo que 

depende em boa parte do conhecimento de suas habilidades e motivações (GÓMEZ 

MOLINÉ, 2007; POZO, 1998). Esse fator motivacional está associado ao grau de 

importância que eles atribuem às atividades; quando eles progridem e vêem sentido 

no que aprendem, assumem a tarefa como algo próprio, que lhes enriquece e que 

lhes abre novas possibilidades (TAPIA, 2003). 

Ao fazerem referência às vantagens e desvantagens do professor que fez 

uma abordagem convencional16, os licenciandos citaram principalmente elementos 

de organização pedagógica como fatores positivos, tais como, ser uma forma mais 

rápida e menos trabalhosa para professores e estudantes. Como pontos negativos 

fizeram referência a um ensino transmissivo e memorístico e que abordava somente 

o aspecto conceitual. 

 

e) Dificuldades dos estudantes na RP 

Nessa tema de análise reunimos unidades de significado obtidas das 

respostas dos licenciandos à questão 4 da prova pedagógica. O quadro 19 

apresenta o plano dessa questão: 

 

 

 

                                                           

16
 Apesar de esse não ser o nosso objeto de estudo, julgamos importante citar as principais 

considerações feitas pelos licenciandos a respeito disso. 



113 

 

Pergunta 4: Que dificuldades em sua opinião os estudantes podem ter ao tentar 
resolver um problema no contexto escolar? 
 

Objetivos Conteúdos Expectativas de respostas 

- Reconhecer as principais 
dificuldades dos 
estudantes para resolver 
problemas 
- Sinalizar elementos que 
se constituem como 
complicadores da 
implementação da RP no 
contexto escolar. 

- Dificuldades dos 
estudantes na RP 
- Dificuldades para 
implementação da 
estratégia de RP em 
sala de aula. 

Que os licenciandos sinalizassem 
em suas respostas, elementos 
que podem se constituir como 
dificuldades para se implementar 
a proposta de RP na escola, na 
perspectiva do aluno: fatores 
discutidos na sequência de 
atividades e outros que 
vivenciaram. 

Quadro 19: Plano da questão 4 da prova pedagógica. 

Essa questão procurou conhecer as suas opiniões acerca das dificuldades 

que os estudantes podem ter ao tentar resolver um problema no contexto escolar, e 

associado a isso, reconhecer a relação existente entre essas dificuldades e os 

entraves para se propor atividades fundamentadas nessa estratégia didática. A 

tabela 6 a seguir apresenta de forma organizada as dificuldades levantadas pelos 

licenciandos em suas respostas à questão 4 da prova pedagógica; “N” é o número 

de vezes em que tais elementos são citados: 

Tabela 6: Dificuldades dos estudantes na RP. 

Fatores citados nas respostas (unidades de significado) N % 

Ausência de trabalho anterior nessa estratégia ou falta de experiência 8 14,8 

Limitado domínio conceitual 7 13,0 

Estabelecer relações entre conceitos 6 11,1 

Prática de fazer apenas exercícios 6 11,1 

Maior nível de exigência cognitiva 4 7,4 

Desinteresse nas atividades 4 7,4 

Formular hipóteses 3 5,6 

Trabalhar com o uso de variáveis 3 5,6 

Tempo despendido para as atividades (associado ao professor) 3 5,6 

Mudanças nas configurações didáticas habituais 3 5,6 

Identificar o problema 2 3,7 

Limitado domínio procedimental 2 3,7 

Limitada capacidade criativa 1 1,8 

Falta de orientação dos professores 1 1,8 

Diferenciar um problema de um exercício 1 1,8 

Total de citações 54 100 
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Conforme observamos na tabela 6, a variedade de dificuldades atribuídas 

pelos 21 licenciandos que responderam a questão em relação ao aluno na RP 

engloba questões de ordem didática, psicológica e pedagógica. Como podemos 

perceber o total de citações, a soma de “N”, é maior que 21, pois, alguns 

licenciandos citaram mais de um tipo de dificuldade.  

Em relação à falta de experiência dos estudantes (e docentes) para se 

trabalhar numa perspectiva diferente do que se esteja habituado a fazer, de fato 

constitui um fator relevante como aponta alguns teóricos (LOPES, 1994; POZO, 

1998). Entendemos que para o sucesso com a estratégia de RP, é importante que 

aos poucos, a mesma se torne uma prática; uma cultura nas aulas de ciências. O 

professor que irá trabalhar pela primeira vez, com certeza enfrentará alguns 

entraves. Esse fato fica sinalizado nas respostas de A15, A8, A7 e A6: 

 

A15: “a falta de práticas em problemas faz com que os alunos tenham preguiça de 

pensar (...)” 

A8: “a falta de familiaridade com esse tipo de situação.” 

A7: “o desinteresse (...) a não familiaridade com questões problema.” 

A6: “Os estudantes ainda estão muito voltados para fazer exercícios, muitos 

preferem trabalhar mecanicamente.” 

 

A ausência da prática de RP em sala de aula certamente irá influenciar outros 

fatores intrínsecos às exigências da estratégia, como é sinalizado nas respostas de 

A1 e A11: 

 

A1: “Ausência do trabalho anterior com esse tipo de atividade pode fazer com que os 

alunos o rejeitem, devido ao nível de exigência conceitual e procedimental desse tipo 

de atividade ser muito maior do que um trabalho de pesquisa (não-investigativa), ou 

uma prova comum, um seminário.” 

A11: “A maior dificuldade dos alunos são as mudanças, onde os problemas passam 

a exigir mais deles mesmos, onde eles têm que parar e pensar literalmente 

(analisar).” 
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Em se tratando de uma aproximação científica da RP, as dificuldades são 

ainda maiores por que choca com as práticas habituais que não contemplam alguns 

dos procedimentos característicos dessa atividade humana: 

 

A16: “(...) grande parte dos alunos não dispõe de habilidades e competências para 

formular hipóteses (...)” 

A6: “(...) e o aluno de uma forma geral, é acostumado a resolver exercícios de uma 

forma mecânica e rápida, sem a necessidade de raciocinar (...)” 

A11: “(...) Outra dificuldade é de criar hipóteses, o aluno inicialmente, não se vê 

criando possibilidades de resolução, pois já estão acostumados com os exercícios 

mecânicos (aplicações de fórmulas) tendo assim muitas dificuldades.” 

Uma dificuldade importante de ordem psicológica aparece na prova 

pedagógica de A9, em que o mesmo estabelece uma relação das dificuldades dos 

estudantes com a ausência de relações que eles deveriam fazer entre o conteúdo 

químico e o cotidiano do aluno, e ainda com a linguagem e as ideias dos estudantes 

trazidas desse cotidiano que podem se configurar como dificuldades de 

aprendizagem: 

 

A9: “Na minha opinião, os alunos podem encontrar dificuldades na resolução de 

problemas num contexto escolar devido ao não entendimento do assunto e sua 

aplicação no cotidiano, ligação entre a teoria e a prática; um vocabulário distante da 

sua realidade; e conceitos errados trazidos com eles da interpretação dos fenômenos 

a sua volta.” 

A2: “(...) não terem a capacidade de imaginar a situação, devido a visão ainda 

macroscópica.” 

 

Essas colocações também sinalizam para as dificuldades de aprendizagem e 

concepções que discutimos no item 1.1. 

O tempo disponível para o trabalho do professor também aparece como uma 

das dificuldades (pedagógicas), no entanto, a justificativa das respostas se orienta à 

perspectiva docente, como citado na resposta de A15: 
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A15: “Outra dificuldade é a falta de tempo dos professores na escola, pois, cada 

resolução de problemas, é preciso de muito tempo, mesmo sabendo que o aluno irá 

aprender bem o assunto dado, mas ficará faltando tempo para outros assuntos, 

pense bem, o aluno terá que fazer uma pesquisa, talvez precise de tempo para um 

experimento, ou experimento investigativo, tempo para apresentar e discutir com o 

professor (...)” 

 

Esse elemento, de fato, pode representar um complicador nas práticas 

conteudistas habituais que priorizam a quantidade ao invés da qualidade. No 

entanto, como foi visto no tema de análise “utilização da estratégia de RP no 

contexto escolar” do item 4.2, alguns dos licenciandos na entrevista coletiva 

propuseram alternativas se minimizar essa situação selecionando problemas que 

abarcassem a maior quantidade possível de conteúdos. 

Dos fatores citados na tabela 10, destacamos que dentre as dificuldades 

apontadas pelos licenciandos em relação aos estudantes para a RP, tais como, o 

limitado domínio conceitual, o estabelecimento de relações entre conceitos, trabalhar 

com o uso de variáveis, a identificação e entendimento do problema e a formulação 

de hipóteses, podemos inferir que foram citadas com base nas dificuldades que os 

próprios licenciandos vivenciaram durante a resolução do problema na sequência de 

atividades, já que, a discussão teórica prévia, feita pelo professor/pesquisador não 

apresentou explicitamente tais dificuldades dos estudantes. 

 

f) Conhecimentos/habilidades para planejar atividades em RP 

Esse tema de análise se configura como uma categoria emergente, pois 

surge das discussões durante a sequência de atividades ao se comentar com os 

participantes sobre as dificuldades para se concretizar atividades em RP no contexto 

escolar. O quadro 20 apresenta o plano dessa questão da prova: 
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Pergunta 5: Em sua opinião, o que um professor de química precisa saber para 
trabalhar com a estratégia de resolução de problemas no contexto escolar? 
 

Objetivos Conteúdos Expectativas de respostas 

Identificar 
conhecimentos/habilidades 
para planejar atividades de 
ensino baseados na 
estratégia de RP 

Elementos teórico-
metodológicos da 
estratégia de RP 

Sinalizar elementos discutidos 
na sequência de atividades: 
diferença entre exercícios e 
problemas, classificação dos 
problemas, etapas de 
resolução. 

Quadro 20: Plano da questão 5 da prova pedagógica. 

A partir das respostas emergiram unidades de significado que compõem esse 

tema de análise expressas na tabela 7, sendo “N” representa o número de vezes em 

que essa unidade de significado aparece nas respostas: 

 

Tabela 7: Conhecimentos/habilidades para se trabalhar com a estratégia de RP. 

Conhecimentos citados nas respostas (unidades de significado) N % 

Domínio do conteúdo que vai ser abordado 8 15,4 

Saber formular e resolver problemas 8 15,4 

Conhecer os alunos (nível de conhecimento e linguagem) 7 13,5 

Os possíveis erros que os estudantes podem cometer 7 13,5 

Os passos para resolver problemas 5 9,6 

Saber orientar os alunos nas atividades 4 7,7 

Relacionar problemas com as atividades do cotidiano 4 7,7 

Conhecer a estratégia de RP 3 5,7 

Motivar os alunos 3 5,7 

Os tipos de problemas 1 1,9 

Diferenciar exercício de problema 1 1,9 

Transformar exercícios em problemas 1 1,9 

Total de citações 52 100 

 

Os 20 licenciandos, sendo apenas um que não respondeu à questão, 

relacionam os conhecimentos/habilidades a aspectos do conhecimento do conteúdo 

a ser ensinado, conhecimentos conceituais e metodológicos da estratégia de RP, 

conhecimentos didáticos do conteúdo e conhecimentos pedagógicos gerais. 
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Da tabela 7 observamos que as unidades de significado mais citadas referem-

se ao conhecimento do conteúdo químico (15,4%) e da formulação e resolução de 

problemas (15,4%). Esse conhecimento do conteúdo químico é interpretado por 

Gauthier et al (2006) como parte de um reservatório de saberes17 do professor, 

dentre os quais está o saber disciplinar: referente aos saberes produzidos pelos 

pesquisadores e cientistas nas diversas disciplinas científicas, ao conhecimento por 

eles produzido a respeito do mundo.  

No entanto, o conhecimento do conteúdo químico ou da “matéria a ser 

ensinada”, apesar de haver consenso entre licenciandos, professores e por aqueles 

que não estão diretamente relacionados com o processo ensino-aprendizagem, 

como um saber importante do professor, deve ser entendido, como defende 

Carvalho e Gil-Pérez (2009), em uma perspectiva mais ampla que a do senso 

comum. Precisa envolver aspectos da história da ciência e os problemas que 

originaram a construção dos conhecimentos (BACHELARD, 1996); as orientações 

metodológicas empregadas nessa construção, o que implica em uma aproximação 

da atividade científica; interações CTS, a fim de transmitir uma visão adequada de 

ciência e os desenvolvimentos científicos recentes para construir-se uma visão 

dinâmica da atividade científica. 

Quanto mais o professor conhecer a matéria a ser ensinada mais fácil será 

pensar atividades que promovam uma aprendizagem satisfatória e relevante dos 

estudantes. Pensar essas atividades relacionadas ao conhecimento disciplinar 

constitui outro saber que se manifesta, por exemplo, quando a escola e os 

professores impõem ao conteúdo uma série de transformações que Chevallard 

(1985) citado por Gauthier (2006) chama de transposição didática, Shulman (1986) 

citado por Gauthier (2006) fala de “conhecimento pedagógico da matéria” 18. 

O conhecimento pedagógico ou didático do conteúdo representa um 

conhecimento específico sobre a forma de o professor ensinar a sua disciplina. Ele é 

elaborado pelo professor na prática do ensino e constitui um corpo de 

                                                           

17
 Embora o termo reservatório talvez possa traduzir a ideia de um conjunto de conhecimentos 

estanques e disponíveis num recipiente, entendemos que os saberes do professor também podem 
ser produzidos, modificados e reformulados na perspectiva tanto da formação inicial como 
continuada. 
18

 Na perspectiva de outros referenciais essas terminologias podem assumir significados diferentes e 

não terem uma correspondência direta como é explicitado aqui por Gauthier (2006). 
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conhecimentos que distingue o ensino como profissão: é uma forma de raciocínio e 

ação pedagógica por meio da qual os professores transformam o saber disciplinar 

em representações compreensíveis aos estudantes (SHULMAN, 1986 citado por 

JIMÉNEZ, NIETO e MACÍAS, 1999). 

O conhecimento pedagógico da matéria envolve, por exemplo, conhecer as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes a respeito do conteúdo que se 

pretende ensinar. Essa necessidade é destacada em 13,5% das citações dos 

licenciandos. De fato, uma previsão dos possíveis erros que os estudantes irão 

cometer ou das ideias prévias que possuem acerca dos conceitos determinará 

inclusive o planejamento e seleção dos problemas a serem propostos aos 

estudantes e tipo de ajuda pedagógica: 

 

A6: “(...) Depois cabe ao professor saber identificar as ideias prévias dos alunos com 

relação a situação proposta e dar o apóio pedagógico necessário para os 

estudantes)” 

 

Conforme discutido, o caráter idiossincrático do problema não permite ao 

professor determinar se a sua proposta representará um verdadeiro problema para o 

aluno. Mas, baseado nos conhecimentos que tem a respeito deles (necessidade 

citada 13,5% pelos licenciandos) as situações criadas assumem um caráter de 

hipótese de trabalho que supõe o professor que os estudantes não resolverão 

imediatamente. 

As demais necessidades estão relacionadas ao conhecimento da estratégia 

(5,7%), como formular e classificar problemas (1,9%), as etapas de resolução (9,6%) 

e a aspectos psicológicos e didáticos em geral, como motivar/orientar os estudantes 

nas atividades (7,7%). 

Os principais aspectos discutidos na sequência de atividades relacionados 

aos fundamentos conceituais e metodológicos da estratégia de RP apareceram nas 

respostas de A5, A11 e A2: 
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A5: “(...) saber transformar exercícios em problemas, saber formular problemas (...) 

saber organizar e conduzir as etapas de resolução de problemas desenvolvidos, 

saber orientar os alunos durante a resolução de problemas, dentre outros.” 

A11: “(...) ele precisa saber criar e resolver problemas, ou seja, o que é um problema 

(...) não deve utilizar o problema como um exercício, e sim como uma abordagem 

para saber quais as concepções alternativas dos alunos sobre um determinado 

conteúdo, para em seguida introduzir o mesmo através da respostas dos alunos.” 

A2: “Ele precisa saber como elaborar um problema, quais os tipos de problemas e 

quais os passos utilizados para a resolução (...)” 

 

Outra necessidade importante na opinião dos licenciandos é a aproximação 

que o professor deve buscar entre os conteúdos químicos na resolução de 

problemas e o cotidiano do aluno (7,7%): 

 

A15: “(...) saber lidar com algumas situações-problema relacionadas ao cotidiano e 

principalmente saber relacionar as situações problema do nosso dia a dia com os 

assuntos de química (...)” 

A16: “Na atividade por uso de resolução de problemas, requer do professor 

estratégias que permitam explorar temas ou conteúdos que sejam de interesse do 

aluno e que possam relacionar com as atividades do seu cotidiano.” 

 

Essa necessidade de aproximação com o cotidiano está associada ao fator 

motivacional, como já destacamos que acompanha a resolução de problemas, e que 

esta seria uma necessidade do professor criar mecanismos para motivar os 

estudantes e estimulá-los a participarem das atividades: 

 

A10: “Deve saber motivar os alunos a serem criativos e a serem curiosos, reflexivos 

e menos preguiçosos. Deve incentivá-los a serem mais dinâmicos e menos presos a 

métodos ou fórmulas (...)” 

 

Observamos ainda na análise, uma ampla variedade de respostas 

contemplando outros saberes como os saberes da tradição pedagógica (GAUTHIER 

et al, 2006). A resposta de A13 sinaliza essa necessidade: 
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A13: “Precisa em primeiro lugar gostar de transmitir os conhecimentos adquiridos da 

melhor maneira possível; com aulas expositivas, trabalhos coletivos, clareza nos 

questionamentos e também inserção das tarefas do dia-a-dia do próprio cotidiano 

nos assuntos da ciência na sala de aula e fora dela.” 

 

Contemplar essa gama de conhecimentos profissionais certamente não 

ocorre na formação inicial ou em cursos pontuais (MALDANER, 2006), como 

destaca, por exemplo, a seguir o licenciando A8, mas, uma preocupação constante e 

deliberada dos professores e de seus formadores nos âmbitos da formação inicial e 

continuada. De toda forma, um passo importante e essencial para se produzir 

mudanças significativas da prática de professores em exercício é conhecimento das 

estratégias de ensino, em particular a de RP, como exemplo de resposta, A6 

destaca essa importância:  

 

A8: “(...) E também fazer cursos sobre o assunto em questão.” 

A6: “Na minha opinião, primeiramente é necessária uma formação contínua e 

permanente do professor de um referencial teórico-metodológico da resolução de 

problemas (...)” 

 

Finalizamos esse item e também a análise dos dados da pesquisa com um 

trecho de um dos licenciandos, chamando a atenção para as necessidades de 

inovação no ensino. Embora ele faça um apelo que parece irrisório a primeira vista, 

fica uma reflexão para nós professores e pesquisadores em educação em ciências 

pensarmos sobre a própria prática e como precisamos continuar aprendendo, 

inovando e se renovando: 

 

A15: “[o professor deve] se desabituar dos métodos de ensino antigo, em que o 

professor escreve a matéria, explica e passa alguns exercícios, pois o mundo evolui, 

mas, parece que os métodos de ensinar, não. Pois, esse método de ensinar deve ser 

tão antigo, que deve ser desde o tempo do descobrimento do Brasil e por isso o 
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professor tem que tomar consciência disso, que o sistema bancário19 de se ensinar 

tem que ser mudado, para haver uma evolução no ensino.” 

 

O item 4.4 a seguir, apresenta a terceira etapa da ATD: o metatexto. Segundo 

o referencial teórico de análise (MORAES, 2003; MORAES e GALIAZZI, 2006, 

MORAES e GALIAZZI, 2007), a unitarização e a categorização encaminham a 

produção de um novo texto que combina descrição e interpretação. Nesse sentido, 

pode-se entender como uma das finalidades de construir um sistema de categorias, 

o encaminhamento de um metatexto, expressando uma nova compreensão do 

fenômeno investigado.  

Esse metatexto encerra a nossa compreensão do processo de pesquisa 

construída a partir das relações entre as categorias de análise e da triangulação dos 

dados do questionário, da entrevista (e observação) e da prova pedagógica. Como 

todo trabalho de pesquisa científica, buscamos uma validez e fidedignidade na 

investigação, lançando mão, de forma predominante, das interlocuções teóricas e 

empíricas que, segundo Moraes e Galiazzi (2007), são indispensáveis à validação 

do processo de análise textual. Tanto as interlocuções empíricas como as teóricas 

são formas de validação dos produtos das análises. Buscamos estabelecer um 

paralelo entre os dados coletados nas três etapas da pesquisa e as informações 

obtidas mediante a leitura dos referenciais de RP e formação de professores. 

 

4.4. Considerações das análises: buscando uma compreensão 

Um discurso muito presente no cenário das preocupações com a Educação é 

o de que esta deva se voltar à formação cidadã dos estudantes, em virtude das 

características, exigências e necessidades da sociedade atual na qual eles estão 

inseridos, e que essas mudanças passam pela necessidade dos estudantes 

disporem de um conhecimento mínimo que lhes permitam compreender e agir no 

mundo em que vivem.  

Nesse sentido, o conhecimento científico, dentre outros, pode contribuir para 

atender a essas necessidades formativas sociais, já que ciência e tecnologia, a cada 

                                                           

19
 Uma referência a Paulo Freire que discute o ensino baseado na transmissão-recepção na 

perspectiva do que ficou conhecido como concepção “bancária” da educação (FREIRE, 2005). 
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dia que passa, estabelecem relações muito importantes que afetam as nossas vidas 

diariamente. O que tem se configurado como um consenso a respeito da educação 

científica dos estudantes é a ideia de que melhorias na educação, além de outros 

fatores, passam, necessariamente, por melhorias na formação dos professores de 

Ciências (SOUSSAN, 2003).  

Essa formação nos leva a compreendermos a necessidade de que este 

professor adquira alguns saberes e conhecimentos que o caracterizem como um 

profissional (GAUTHIER et al, 2006). Dentre os inúmeros saberes, destacamos os 

saberes da ação pedagógica que supõe uma tarefa fundamental da atividade 

docente: propor atividades de aprendizagem para os estudantes. As atividades se 

concretizam, dentre outros elementos, pelo uso de estratégias didáticas que 

estabeleça a relação entre os objetivos, conteúdos, recursos disponíveis e a 

avaliação. 

Sobre as estratégias, é sabido que desde as tentativas de renovação no 

ensino de ciências, com o modelo de ensino por descoberta (GIL-PÉREZ, 1993) a 

comunidade de pesquisa em Didática das Ciências tem discutido variadas propostas 

de ensino, dentre as quais a aprendizagem por meio de resolução de problemas 

(CAMPANARIO e MOYA, 1999). Apesar de não ser tão nova, a Resolução de 

Problemas como estratégia didática tem encontrado dificuldades para se tornar uma 

cultura da prática docente no ensino de ciências, seja pelo desconhecimento da 

proposta dos professores, seja por ideias do senso comum a respeito dos seus 

pressupostos. 

No entanto, para que o enfoque de ensino se concretize nas práticas 

pedagógicas, não basta apenas oferecer as propostas aos professores, como 

produtos, mas, envolvê-los em um processo coletivo de reflexão e vivência sobre 

temas “familiares” que muitas vezes escapam à crítica. Às vezes nem sequer somos 

conscientes de nossas insuficiências. As propostas de renovação precisam ser 

vividas, vistas em ação: somente assim torna-se possível que estas propostas 

tenham efetividade e que os futuros professores rompam com visões unilaterais da 

docência incorporadas até o momento (CARVALHO e Gil-PÉREZ, 2009). 

A Resolução de Problemas como estratégia didática ainda não é bem 

compreendida entre a maioria dos licenciandos e até mesmo professores em 
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exercício. Resultados de algumas pesquisas têm corroborado essa idéia (GARRET, 

1990; MARTIN, 1991; LOPES, 1994, etc.). Acreditamos que, por não ser bem 

entendida entre o corpo docente, a estratégia de RP ainda não atingiu um estágio de 

maturidade na prática de sala de aula. Uma das deficiências reside na confusão 

conceitual acerca dos termos exercício e problema. Por esta razão torna-se muito 

difícil os professores organizarem propostas didáticas da qual eles não se 

apropriaram nem mesmo a nível conceitual. 

Se olharmos a História da Ciência, é possível perceber que o seu 

desenvolvimento se deu (e se dá) a partir da formulação e resolução de problemas 

(GIL-PÉREZ et al, 2001; BACHELARD, 1996). No contexto educativo, a situação 

geralmente acontece no sentido inverso: o problema que os estudantes têm que 

resolver não constitui a origem da busca de conhecimentos novos, senão uma 

oportunidade de aplicar conteúdos aprendidos passivamente. Isso pode ser a origem 

de uma confusão entre os termos exercícios e problemas, tanto na perspectiva 

docente como discente. 

Assim, se essa compreensão conceitual básica dos significados dos 

exercícios e dos problemas ainda carece de uma ampliação e fundamentação 

teórica, isso certamente influenciará no modo como os professores propõe 

problemas aos estudantes, como resolvem problemas e como interpretam as 

dificuldades dos estudantes nesse processo. Essas relações poderam ser inferidas 

no decorrer da pesquisa: a confusão conceitual que acompanha os termos seja por 

não saber diferenciá-los, 

 

“O problema seria um exercício dentro de uma situação (contextualizada (...)” 

[resposta do questionário] 

“Problema: é um exercício que vai exigir mais conhecimento (...)” [resposta do 

questionário] 

 

...seja por atribuir a um problema e sua resolução características dos exercícios, 
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“retirar os dados da questão; utilizar uma fórmula referente ao assunto; caso não 

resolva, buscar conhecimentos (pesquisar); usar a lógica (...)” [resposta do 

questionário] 

 

...ou ainda por tentar associar ideias a terminologias conhecidas do léxico 

pedagógico, mas sem relações diretas, 

 

“Para se solucionar um problema em química você deve fazer uso da transposição 

didática, ou seja, tentar relacionar o conceitual com o dia a dia do indivíduo (...)” 

[resposta do questionário] 

 

...certamente implicará em uma visão limitada na hora de se formular problemas.  

Essas conclusões nos permite reforçar a importância da compreensão dos 

professores acerca dos sentidos atribuídos aos termos “exercícios” e “problemas” 

como aspecto primordial para as outras etapas da estratégia de RP. Do contrário, 

estaremos mascarando sob esse nome (o problema), práticas meramente repetitivas 

que se configuram mais como exercícios. Isso acabará influenciando nos demais 

aspectos, envolvendo o planejamento de situações de resolução de problemas 

organizados para os alunos e a forma de abordagem das situações propostas, tanto 

pelo professor como por parte dos estudantes.  

As concepções dos professores e o papel que atribuem à resolução de 

problemas influenciam de forma substancial em seu ensino (OÑORBE, 2007). Se o 

problema é um exercício, e o exercício tem dados numéricos, tem uma maneira de 

resolver já conhecida, o novo “problema” que eles devem propor como atividade terá 

características similares; 

 

A4: “Sabendo-se que o ácido cítrico é triprótico, calcule o pKa e Ka3. (...) [a seguir 

justifica-se em que percepção se apóia para propor o „problema‟]... Através da ideia 

que ele é [o ácido] triprótico, o aluno imediatamente [grifo nosso] saberá que ele terá 

que calcular o Ka1, K a2, e o Ka3 (...)” 
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...por que para esse professor será difícil compreender uma situação ambígua sem 

dados numéricos (GARRET et al, 1990; LOPES, 1994), 

 

A8: “... e como ele vai manipular os dados?... [referindo-se aos alunos no contexto 

escolar], por exemplo, essa 2 aí [referindo-se a situação „B2‟ apresentada]... tem como 

resolver isso?(...) Quando criar uma pergunta tem que dar os dados... Por isso eu digo 

que não tem como resolver [se não tivermos os dados na questão].” 

 

...e mais ainda, será difícil ele resolver tais situações, 

 

A1: “Eu preciso saber o valor da concentração de hidróxido de bário (...) como é que 

eu posso fazer uma discussão qualitativa se eu não sei os valores envolvidos (...) Ah, 

então eu já parei aqui.” 

 

Como advogam alguns autores, o uso excessivo de problemas do tipo 

quantitativo (ou exercícios, na classificação feita por Perales Palacios e Cañal 

(2000)) cria nos estudantes uma imagem distorcida das diferentes disciplinas 

científicas, que se convertem em uma coleção de fórmulas. Isto ocorre mais 

habitualmente em disciplinas como Física e Química (GONÇALVES, MOSQUERA e 

SEGURA, 2007).  “isolar os dados e aplicar a fórmula adequada”, como apareceu 

nos procedimentos para resolução de exercícios ou problemas nos questionários, 

ilustra uma característica da “metodologia da superficialidade” que envolve um 

formulismo e operativismo extremos que leva os estudantes a buscarem fórmulas 

nas quais estão representados os dados, sem consideram as variáveis e como 

podem influenciar os conhecimentos relacionados com a questão, etc. 

(CARRASCOSA, 2005), 

 

A2: “... uma vez em uma questão aconteceu isso comigo... eu pensei... eu vou tentar 

assim... fui, tentei e cheguei na resposta correta... agora o por que como é que eu 

cheguei eu não sei não... só usei um artifício matemático [grifo nosso] e cheguei na 

resposta.” 

 

...sem compreender o significado dos conceitos. 
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A1: “... eu acho que a pessoa não precisa saber nenhum conceito pra resolver essas 

questões não... vou lhe dizer por que; quando eu fazia o ensino médio, eu não 

gostava de química e eu conhecia essas fórmulas todinhas, mas não sabia o 

significado de nenhuma, não sabia o que era um gás, não sabia o que era pressão e 

sabia resolver todas essas questões (...) você não sabe o que quer dizer pressão... eu 

não entendia o conceito de pressão pra resolver essas questões não... nem o que era 

um gás, nem a diferença entre um gás ideal e um gás real.” 

A1: “(...) eu sabia que „p‟ (referindo-se a pressão) era aquele número que tivesse „atm‟ 

ou „bar‟ do lado... mas, é assim que o aluno pensa...; ‟V‟ (referindo-se ao volume) é o 

que tem „L‟ (referindo-se ao litro como unidade de volume) do lado, qualquer coisa 

que tenha „L‟ do lado é „V‟ e o „m‟ é que tem a ver com massa, com quilograma, com 

mol, você só decora isso na sua vida”  

 

Desse modo, um problema de química ou física, muitas vezes, representará 

para os alunos mais um problema matemático ou de cálculo do que essencialmente 

conceitual que pode inclusive, em alguns casos, ser resolvido de forma literal. Ao 

persistir em se propor problemas científicos reduzindo-os a tarefas matemáticas, o 

aluno estará resolvendo situações que não têm nenhum significado para ele. 

Essas relações também parecem afetar o modo como os licenciandos 

enxergam as dificuldades para se propor estratégias fundamentadas na RP no 

contexto escolar. Se eles próprios têm dificuldades em compreender e resolver 

situações nada habituais, quanto mais os estudantes, afinal, 

 

A10: “Os alunos têm preguiça de pensar.” 

 

Ou, 

 

A16: “(...) grande parte dos alunos não dispõe de habilidades e competências para 

formular hipóteses (...)” 

A2: “(...) não terem a capacidade de imaginar a situação, devido a visão ainda 

macroscópica.” 
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Mas, se os estudantes precisam desses requisitos, quem deve então ensinar 

a eles a desenvolverem tal capacidade? É bem mais fácil atribuir a culpa a outras 

instâncias e esquivar-se das responsabilidades do que chamá-las para si: 

 

A8: “São vários fatores que contribuem pra não surgimento de problemas na escola... 

um que podemos citar é o sistema educacional nosso né...?” 

A7: “Na verdade todo o sistema atrapalha, se for parar pra pensar, principalmente a 

escola pública... vai desde a questão da aulas de química... são insuficientes pra 

quantidade de conteúdos, o grau de dificuldade que os alunos apresentam pra os 

conteúdos, então assim... muitas vezes os professores nem podem parar pra fazer 

um problema, é mais tempo.” 

A8: “... o sistema é político (...) tem que ter uma revolução [grifo nosso] dentro do 

Brasil, pra que mudem.” 

 

Mas enquanto essa revolução não chegar, o que podemos fazer? Há algo a 

fazer? A ação do professor faz alguma diferença, em termos de facilitar a 

aprendizagem? (GAUTHIER et al, 2006). Nesse sentido, a reflexão coletiva e a troca 

e negociação de significados mediados por um contexto de propostas e caminhos 

alternativos que amplie as visões, pode ajudar os futuros professores a tomarem 

consciência das suas responsabilidades como um dos principais promotores do 

processo ensino-aprendizagem, como foi possível inferir nas sinalizações propostas 

por eles próprios durante as atividades e também na prova pedagógica. Dos 

discursos produzidos é possível inferir uma evolução das ideias e tomada de 

consciência das próprias insuficiências, atingindo-se novos níveis de compreensão. 

As primeiras mudanças referem-se ao melhor entendimento e nível de 

compreensão conceitual: 

 

A15: “(...) não há uma forma rápida e direta de resolução (...) o estudante precisa 

criar um estratégia de solução (...) não existe apenas uma resposta, o estudante 

precisa trabalhar com o controle de variáveis, de hipóteses para dar uma solução. 

[referindo-se ao que é um problema, após a intervenção]” 
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E acompanhando disso, uma visão mais crítica (no sentido de estar agora 

apoiado numa outra referência) das práticas habituais: 

 

A1: “Em geral o que aparecem são exercícios na escola” 

A6: “o professor chama os exercícios de problema, ele chega na sala de aula e diz: 

resolvam aí esses problemas do livro...” 

A1: “se você pegar um livro de ensino médio, coloca „problema resolvido‟, mas aquilo 

dali é um exercício.” 

 

...reconhecendo insuficiências; 

 

A6 “(...) eu levava isso pra os meus alunos por que eu também não sabia diferenciar 

o que era um exercício e problema... então, eu acho que muitos professores não têm 

essa formação... saber diferenciar pra aplicar na sala de aula.” 

A1: “... mas, o que acontece as vezes que eu acho é o seguinte, o professor não 

sabe diferenciar um exercício de um problema, ele passa as vezes um exercício, que 

pra gente que conhece aqui, aquilo dali na verdade pra ele é um problema é pra 

gente um exercício, mas depende muito de cada um.” 

A6: “Na verdade... eu acho que têm muitos professores que não sabem nem a 

diferença de exercício e problema... por que eu já fui professora de aula de reforço 

em casa e eu... era assim... era normal todos os dias eu passar exercícios lá no 

quadro e dizer „resolva os problemas‟... então assim...na minha escola também, eu 

resolvia os problemas que tinha lá no livro didático „resolva os problemas‟ e os 

problemas eram exercícios (...)” 

 

Reconhecidas as dificuldades, como podemos traçar um planejamento 

baseado nos recursos que dispomos? É possível fazer isso? Das falas dos futuros 

professores podemos concluir que sim e alimentarmos as esperanças de que as 

mudanças são possíveis:  

 

A7: “(...) agora assim, é bom frisar sempre que isso não pode ser uma desculpa, uma 

justificativa, é a realidade que nós temos é essa... mas, nada impede que nós como 

novos professores, chegando lá [na escola, na prática da sala de aula] consiga 

driblar isso e não desista (...)” 
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Eles conseguem enxergar alternativas importantes em meio às condições 

“nubladas” do “temporal” de dificuldades: 

 

A7: “uma vez os alunos estavam falando sobre cerveja, então eu perguntei: - Quando 

vocês tiram a cerveja do freezer e colocam em cima da mesa, se tiver muito gelado o 

que acontece?... os alunos responderam; fica aquele „gelinho‟ por fora e por que 

acontece? [perguntou a professora] isso foi „o‟ problema... o professor pode criar 

realmente.” 

A6: “Essa questão de problemas devem buscar coisas que estão no meio deles 

despertem o interesse deles né? Ah, não é um problema qualquer do livro de 

química, mas é uma coisa que faz parte do dia a dia deles é uma coisa interessante 

você buscar coisas que despertem a curiosidade, a vontade de saber por que aquilo 

acontece...” 

A7: “Muitos livros didáticos hoje em dia, no começo do capítulo... já trazem situações-

problema... o professor não se atenta pra isso, (...) mas muitos livros já ao ideias 

boas que daria pra ser aproveitadas...” 

 

...e ainda compreender melhor as vantagens da estratégia; 

 

A15: “Primeiro eu retirei todos os valores numéricos, para que o aluno não pense 

logo nas fórmulas para resolver, [grifo nosso] isso fará com que o aluno use o seu 

raciocínio para pensar em como resolver este problema, ou seja, ele terá que ir atrás 

de algumas fontes (livros, internet, etc.), formular hipóteses, testar suas hipóteses, 

podendo até usar letras no lugar das constantes e criar algumas fórmulas gerais 

através de deduções, e a principal estratégia é fazer com que o aluno pense como 

resolver ao invés de ficar „bitolado‟ ao uso de fórmulas e fazer exercícios de forma 

mecânica e decorada [grifo nosso].” 

A19: “(...) não há uma forma rápida e direta de resolução (...) o estudante precisa 

criar um estratégia de solução (...) não existe apenas uma resposta, o estudante 

precisa trabalhar com o controle de variáveis, de hipóteses para dar uma solução.” 

 

Esses avanços de compreensão, certamente encontram lugar não só na 

formação inicial, mas sabemos que ele exerce um papel fundamental pois é aí que 

as oportunidades de reflexão e amadurecimento, reformulações de ideias são mais 
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fáceis de acontecer se comparado à tentativa de mudança com professores há mais 

tempo em exercício: 

 

A6: “(...) se eu não tivesse tido a oportunidade de tá aqui, até a mudança da grade de 

química que no caso introduziu o estágio [componente curricular obrigatório do curso 

de licenciatura em química, introduzido no formato atual a partir de 2006], que foi a 

partir da disciplina de estágio que eu vi resolução de problema... eu não saberia talvez 

diferenciar, então como é que eu iria aplicar na sala de aula, isso? 

 

Reconhecerem suas crenças e entender as práticas à luz de novos aportes 

teóricos e num processo de tomada de consciência coletiva pode ajudar o 

licenciando a ver além das dificuldades, refletir sobre o seu papel como profissional 

e avançar para novas compreensões e propostas de alguém que sabe utilizar as 

ferramentas disponíveis, fazer escolhas reflexivamente e explicar suas intenções.
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Considerações finais 

 

As experiências vivenciadas na prática docente nos permitiram observar e 

identificar dificuldades na formação inicial dos licenciandos de química. Dentre 

essas, encontra-se o planejamento de situações de ensino fundamentadas 

teoricamente em estratégias da Didática das Ciências, como a de Resolução de 

Problemas (RP). 

A busca por referenciais da área e de outros trabalhos de pesquisa nesse 

tema nos possibilitou pensar propostas de intervenção que podem contribuir com a 

superação de algumas das dificuldades encontradas. 

Nessa perspectiva, o módulo “Vivenciando a estratégia didática de resolução 

de problemas” buscou abordar elementos gerais da RP como aproximação da 

atividade científica e a diferenciação entre os termos “exercícios” e “problemas”. Este 

constitui um dos temas de interesse que, posteriormente refletiu nas demais etapas 

da sequência de atividades.  

O entendimento desta classificação por parte dos licenciandos, manifestado 

tanto nas atividades como nos questionários, revela fragilidades em situar a RP 

como enfoque no campo da didática das ciências, desconsiderando tanto o sentido 

como também os objetivos para os exercícios e problemas.  

Em virtude disso, podemos sinalizar que a falta de conhecimentos teórico-

metodológicos sobre a estratégia de RP pode dificultar sua implementação em sala 

de aula. Isso em função não apenas da confusão conceitual que acompanha os 

termos “exercício” e “problema”, mas, também da forma como os professores 

propõem problemas, como abordam a sua resolução e interpretam as dificuldades 

dos estudantes nesse processo. Quer dizer, tais posicionamentos são carregados de 

significados que dificultam o uso metodológico desta estratégia no processo de 

aprendizagem. Também destaca-se que não se pode pensar em RP como sendo 

um algoritmo, e sim que pode ser utilizada como uma etapa de problematização em 

outras estratégias de ensino como, por exemplo, aprendizagem por investigação 

dirigida. Daí a importância de conhecer tais elementos teóricos que apóiam a 

estratégia de RP. 
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A partir das atividades desenvolvidas com o módulo, pode-se observar um 

reconhecimento por parte dos licenciandos sobre as limitações das práticas 

convencionais que, em geral figuram no contexto escolar, a respeito da resolução de 

problemas. A partir das sinalizações desses futuros professores, foi possível inferir 

uma evolução do entendimento e enriquecimento dos argumentos enunciados por 

eles com relação à estratégia de RP. 

No entanto, como em toda proposta de trabalho, não negamos as limitações 

que surgem durante um olhar rigoroso do processo de intervenção no que diz 

respeito a aspectos particulares da sequência de atividades. A título de exemplo, a 

ênfase dada pelos licenciandos à presença de signos numéricos como parte da 

diferenciação dos termos exercícios e problemas, pode ter sido induzida pelos 

exemplos de situações que apresentamos a eles no próprio módulo. Isto, ainda 

carece de uma ampliação da compreensão sobre a influência de outros fatores além 

dos números que a questão fornece a quem a resolve. Embora saibamos que é 

perfeitamente possível que um problema tenha dados numéricos na sua estrutura, 

no entanto, a utilização deliberada de tais situações objetivava a comparação entre 

pares para uma melhor visualização em termos estéticos, e o entendimento das 

limitações didáticas que acompanham a aplicação única de questões quantitativas 

para os alunos da educação básica. 

Apesar dessa dificuldade, entendemos que o objetivo maior dessa atividade 

foi compreendido pelos licenciandos, quer dizer, esclarecer que a utilização 

pertinente de exercícios numéricos acaba por criar uma “caricatura” das disciplinas 

científicas, como atividades associadas puramente ao aspecto matemático. Essa 

ideia foi reforçada pelos argumentos em favor da utilização de situações abertas e 

qualitativas que podem evitar que os alunos caiam em uma prática rotineira, pouco 

interessante de manipulação numérica sem o devido entendimento conceitual. 

Com base nessa melhor compreensão por parte dos licenciandos, eles 

puderam propor situações e tarefas coerentes com os objetivos discutidos para a 

diferenciação dos exercícios e problemas, dentro de cenários cotidianos e não 

somente com um formato acadêmico. O que ajuda aos alunos estabelecerem 

relações entre ambos os contextos.  
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Os licenciandos demonstraram potencial ao formularem problemas que 

encerram contextos de interesse para os alunos. Apesar de que essa “conexão com 

a realidade” não baste para uma mudança efetiva da prática em RP no contexto 

escolar, se constitui um aspecto importante. Essa potencialidade precisa ser mais 

estimulada em situações concretas que permitam ao futuro professor explicitar suas 

ideias a respeito de como planejaria as situações de ensino.  

As dificuldades observadas na resolução do problema proposto aos 

licenciandos refletem alguns elementos que podemos inferir pela manifestação nas 

etapas anteriores acerca da compreensão do significado dos problemas e dos 

exercícios. Mesmo demonstrando entendimento sobre as características dessas 

categorias, alguns licenciandos abordaram o problema na forma de “protesto” pela 

ausência de dados numéricos, afirmando a impossibilidade de resolver a situação. 

Dessa forma, nos permitiu observar que levar os licenciandos a vivenciarem a 

experiência com situações concretas para resolver um dado problema revela um 

aspecto positivo no qual emerge elementos para discussão sobre as possíveis 

dificuldades que o aluno da educação básica pode vivenciar. 

A não familiaridade de uma prática nessa perspectiva de aproximação com 

elementos da atividade científica também se constituiu um entrave para um 

desempenho mais efetivo. Essa ausência de familiarização com aspectos científicos 

da resolução de um problema constituiu uma dificuldade muito relevante no 

processo de vivência como a estratégia. Isso chama a atenção para a necessidade 

de uma formação do professor de química que contemple esse saber em diferentes 

momentos na licenciatura.  

Essa já era uma expectativa nossa em função dos resultados que a literatura 

evidencia sobre as dificuldades dos estudantes em abordar um problema 

“cientificamente”. Apesar de reforçarmos que os alunos não precisam ser 

especialistas, é interessante desenvolver habilidades que somente poderão ser 

adquiridas por meio do “exercício” (no sentido literal da palavra), ou seja, praticando, 

resolvendo muitos problemas na área de conhecimento específica. Quer dizer, 

resolver exercícios também cumpre um objetivo didático no processo de ensino e 

aprendizagem, na medida em que podem se constituir técnicas necessárias à 

resolução de verdadeiros problemas. 
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Esse processo de experiência pessoal do futuro professor com as estratégias 

didáticas se insere, no nosso entendimento, como um aspecto fundamental da 

formação inicial. Na solução de problemas, os alunos, muitas vezes têm 

conhecimentos conceituais ou verbais que não são capazes de usar no contexto de 

uma tarefa concreta. Fazendo um paralelo com a formação do professor, os 

conhecimentos conceituais das teorias psicológicas ou pedagógicas e das 

tendências de ensino não garantem a sua aplicação em sala de aula. O licenciando 

pode saber definir o que é construtivismo, aprendizagem significativa (na perspectiva 

ausubeliana), conflito cognitivo, dentre outras teorias, e não saber como aplicar seus 

fundamentos no ensino. 

Nesse sentido, isso nos permite concluir que a vivência com a estratégia que 

ele está aprendendo constitui um aspecto essencial para a construção de um 

sentido das ideias e propostas, e como resultado, uma melhor compreensão do que 

se discute do ponto de vista teórico-conceitual: o que foi possível inferir das 

atividades realizadas com os licenciandos. 

As experiências desses futuros professores na formação inicial podem 

contribuir para essas transformações e evolução das compreensões. No entanto, 

saber se essas mudanças de conceitos ou procedimentos metodológicos foram 

totalmente efetivas, e se serão duradouras refletindo na prática docente, somente 

poderiam ser observadas em uma investigação mais aprofundada, em articulação 

com o Estágio supervisionado de formação de professores (momento em que 

estarão em contato com a escola, planejando e desenvolvendo materiais didáticos) a 

fim de obtermos alguns desses indícios. Isso fica como sugestão e perspectiva para 

trabalhos futuros.  

Nesse percurso, encontramos evidências de que é possível por meio de uma 

experiência com uma estratégia didática, que o futuro professor avance para novas 

perspectivas e compreensões sobre questões já consagradas pela prática docente, 

mas que escapa a crítica. E que é possível que estes futuros professores, ao 

estarem em um processo de busca de uma identidade profissional, possam ser mais 

“permeáveis” à incorporação de novas ideias e experiências. 

A ação reflexiva possibilitou problematizarmos nossa atuação como docente 

e, por fim propor um material que possa contribuir para referências futuras de outros 
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profissionais que se enveredam por esse caminho árduo, mas, prazeroso que é 

ensinar.  

A proposta do material no formato de um módulo, que apresentamos no 

Apêndice E dessa dissertação, é mais do que um guia ou receita de trabalho com a 

estratégia de RP; até porque seria incoerente defendermos de um lado que na RP o 

aluno possa aprender a aprender, ou seja, buscar por si mesmo respostas para 

problemas, e por outro lado, oferecer soluções ou respostas prontas aos problemas 

do professor no processo ensino-aprendizagem de ciências. Ao invés disso, propõe-

se um material de apoio, flexível e adaptável, para contribuir como a licenciatura e 

que o professor possa ser ajudado a encontrar suas próprias soluções ou respostas 

para as dificuldades que tem de enfrentar nas diferentes situações pedagógicas que 

vivencie. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos licenciandos em Química na 

disciplina de Estágio Supervisionado de Formação de Professores III. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1. Diferencie um exercício de um problema em química? 

2. Como você resolveria um exercício de química? 

3. Como você resolveria um problema de química?  

4. Você já ouviu falar em resolução de problemas?  Sim (    )     Não (     ). Se 

afirmativo, diga o que sabe. 

5. Você utilizaria esta proposta na sala de aula?  Sim (    )     Não (     ). Se 

afirmativo,  

a) Em que situação utilizaria? (momento da aula, conteúdo, isto é, 

quando)  

b) Como você organizaria a proposta? 
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APÊNDICE B – Termo de autorização para o uso de imagem e voz utilizado na 

pesquisa. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM e VOZ 

Pelo presente instrumento autorizo ao docente da disciplina QUI0646-Instrumentação 

para o Ensino de Química a utilizar minha imagem e voz com a finalidade de utilização em 

análise de dados de pesquisa. Para qualquer utilização de outra natureza devo ser consultado 

antes.  

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2009 
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APÊNDICE C – Prova Pedagógica - turno matutino. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
Disciplina: Instrumentação para o Ensino de Química – QUI 0646 
Aluno: ______________________________________ Data:___/___/2009 

 
Questão 1 - Leia os exemplos a seguir: 

 
Exemplo 1: Dissolve-se 0,5g de Aspirina em 100mL de água. Qual a porcentagem em 
massa de ácido acetilsalicílico (C9O4H8) na Aspirina se para neutralizar essa solução são 
necessários 8,9mL de uma solução 0,25mol/L de NaOH? 
 
Exemplo 2: Que porcentagem em massa de ácido acetilsalicílico há em uma Aspirina? 

 
A partir dos exemplos acima, responda as solicitações a seguir: 
a) Classifique os exemplos 1 e 2 em exercício e/ou problema. Justifique sua resposta. 
b) Cite pelo menos dois conteúdos conceituais e procedimentais envolvidos nas situações 
anteriores. 
 
Questão 2 - Transforme o seguinte enunciado em um problema aberto e explique o tipo de 
estratégia que você utilizou para fazer isso. 

“O ácido cítrico (triprótico) tem uma constante de dissociação Kc=2,0x10-5. Calcule a 
concentração em mols por litro e o grau de dissociação de uma solução aquosa de 
ácido cítrico de pH = 5,2”. 
 

Questão 3 - Dois professores de química da 2ª série do ensino médio resolveram trabalhar 
com seus alunos os conteúdos de propriedades coligativas e o efeito de aumento da 
temperatura de uma solução pela adição de soluto. Os dois professores utilizaram 
estratégias distintas conforme exposto no quadro abaixo: 
 

Estratégias do Professor 1 Estratégias do Professor 2 

1ª parte: recordou alguns conceitos com os 
alunos como o de propriedades coligativas 
classificando os seus diferentes tipos.  

1ª parte: propôs um questionamento para os alunos; 
“A que temperatura ferverá a água depois de lhe 
adicionarmos certa quantidade de sal de cozinha?” 

2ª parte: definiu o conceito de ebulioscopia 
que pretendia discorrer durante aquela aula. 

2ª parte: dividiu os alunos em grupo para discutirem 
entre si formas de se solucionar a questão proposta. 

3ª parte: apresentou ilustrações do efeito 
ebulioscópico mostrando alguns exemplos 
retirados do livro didático. 

3ª parte: solicitou que cada grupo apresentasse aos 
demais colegas suas ideias preliminares e depois 
traçasse um plano de ação para chegarem a resposta. 

4ª parte: resolveu alguns exercícios 
utilizando a equação que prever o aumento 
da temperatura de ebulição de uma solução 
pela adição de soluto. 

4ª parte: discutiu cada estratégia proposta pelos 
grupos chamando a atenção para possíveis erros 
cometidos e a coerência das ideias apresentadas.  

5ª parte: propôs novos exercícios para os 
alunos aplicarem a equação aprendida. 

5ª parte: sistematizou os conteúdos trabalhados 
negociando com os alunos uma possível solução para 
a questão inicial, organizando assim os conhecimentos 
discutidos na aula. 

 
a) Argumente contra ou a favor das estratégias desenvolvidas pelos professores. 
 
Questão 4 - Que dificuldades em sua opinião os estudantes podem ter ao tentar resolver 
um problema no contexto escolar. 
 
Questão 5 - Em sua opinião, o que um professor de química precisa saber para trabalhar 
com a estratégia de resolução de problemas no contexto escolar? 
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APÊNDICE D – Prova Pedagógica - turno noturno. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 

Disciplina: Instrumentação para o Ensino de Química – QUI 0646 
Aluno: ______________________________________ Data:___/___/2009 

 
 

Questões 1  e 2 
Leia os exemplos a seguir: 

 
Exemplo 1: Dissolve-se 0,5g de Aspirina em 100mL de água. Qual a porcentagem em 
massa de ácido acetilsalicílico (C9O4H8) na Aspirina se para neutralizar essa solução são 
necessários 8,9mL de uma solução 0,25mol/L de NaOH? 

 
Exemplo 2: Que porcentagem em massa de ácido acetilsalicílico há em uma Aspirina? 

 
A partir dos exemplos acima, responda as solicitações a seguir: 
  
1. Classifique os exemplos 1 e 2 em exercício e/ou problema. Justifique sua resposta. 
 
2. Cite pelo menos dois conteúdos conceituais e procedimentais envolvidos nas situações 
anteriores. 
 
3. Transforme o seguinte enunciado em um problema aberto e explique o tipo de estratégia 
que você utilizou para fazer isso. 
 

“O ácido cítrico (triprótico) tem uma constante de dissociação Kc = 2,0x10-5. Calcule a 
concentração em mols por litro e o grau de dissociação de uma solução aquosa de 
ácido cítrico de pH = 5,2”. 
 

Questão 3 - Leia a seguir a descrição de uma sequência de atividades desenvolvidas por 
um professor de química de ensino médio em suas aulas: 

Um professor de química resolveu trabalhar com seus alunos em uma turma de 2ª série do 
ensino médio uma sequência de atividades para ensinar os conceitos de propriedades coligativas e 
do efeito de aumento do ponto de ebulição de uma solução pela adição de soluto. Para isso ele 
começou as atividades propondo aos alunos o seguinte questionamento: 
“A que temperatura ferverá a água depois de lhe adicionarmos certa quantidade de sal de cozinha?” 

Depois de feita a pergunta o professor solicitou que os estudantes pensassem em grupo o 
que compreenderam da situação, quais os fatores envolvidos, e quais as possíveis relações entre a 
pergunta colocada e os conhecimentos de que já dispunham previamente. Depois dessa etapa 
alguns grupos proporam possíveis respostas sobre o aumento ou diminuição da temperatura da água 
após adição do sal. O professor utilizou as colocações dos alunos para ajudá-los nos possíveis erros 
cometidos. A seguir questionou-os; como posso encontrar o que necessito? A partir dessas 
explicações cada grupo deveria elaborar um caminho para testarem suas respostas e resolverem o 
que lhes fora proposto. Após essa etapa os alunos cumpriram os passos e apresentaram aos demais 
colegas e professor o que tinha encontrado. O professor mediou uma discussão fazendo outros 
questionamentos a respeito da coerência das ideias apresentadas; o resultado responde à minha 
pergunta inicial? É coerente com o que esperávamos? Ao final o professor sistematizou os conteúdos 
aprendidos naquela aula negociando uma resposta para a situação inicial e organizando os 
conhecimentos discutidos. 

 
a) Identifique e explique nessa situação cada uma das etapas da Resolução de Problemas 
desenvolvidas. 
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Questão 4 - Que dificuldades em sua opinião os estudantes podem ter ao tentar resolver 
um problema no contexto escolar. 
 
Questão 5 - Em sua opinião, o que um professor de química precisa saber para trabalhar 
com a estratégia de resolução de problemas no contexto escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Módulo: vivenciando a estratégia didática de resolução de 

problemas.
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1. Introdução: 

 

Apresentamos aqui a proposta de uma sequência de atividades baseada na 

Resolução de Problemas (RP) como estratégia didática para ser trabalhada na 

licenciatura em Química. Nossa intenção é contribuir com um material constituído de 

elementos da estratégia didática para serem discutidos e vivenciados na formação 

inicial de professores de Química.  

A sequência de atividades está organizada em três blocos e apresenta o 

planejamento de cada momento nos quais se discutem os objetivos, a preparação 

prévia do professor, os recursos didáticos e a forma de acompanhamento. 

Buscamos que o futuro professor se insira em atividades que questionem 

conhecimentos já “consolidados” e que escapam a crítica, tais como, o entendimento 

do termo “problema”, seu significado, papel e importância para o ensino-

aprendizagem das ciências, em particular, a química, o que diferencia os problemas 

dos exercícios, como pensar a formulação de problemas para os alunos e o que é 

resolver problemas. Essas são questões que permeiam as discussões do módulo. 

A proposta se insere numa discussão que defende a vivência pedagógica do 

professor em formação com as estratégias didáticas que ele aprende na licenciatura, 

a fim de que, ao ter uma experiência com as propostas, possa atribuir um sentido 

aos fundamentos teórico-metodológicos desses enfoques de ensino-aprendizagem, 

e a partir dessa experiência com as estratégias, as possíveis dificuldades 

vivenciadas possam ajudar ao licenciando a tomar consciência das necessidades 

formativas e limitações que deve considerar no percurso de construção dos 

conhecimentos profissionais. 

Assim, este módulo não tem a pretensão de ser um material pronto para ser 

reproduzido em aula, e sim um processo de organização das atividades que é 

flexível ao contexto no qual se deseje implementá-lo. Nesse sentido, o professor 

formador assume o papel de organizador das atividades, que acompanha as tarefas 

que os licenciandos precisam executar, e avaliar, no decurso dos trabalhos, o que 

eles estão aprendendo de fato e reorientar o ensino-aprendizagem sempre que for 

necessário, no intuito de torná-lo mais efetivo. 
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A Sequência de Atividades 
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Atividade 1: exercícios ou problemas?  O que os 

diferencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário inicial 

Um professor de química entra na sala de aula e pergunta aos seus 

alunos:  

− resolveram os “probleminhas” do livro que dei na aula 

passada? 

 

É comum nas salas de aula os professores de ciências (em 

particular, de química) apresentarem aos seus alunos “problemas” 

para que resolvam após a explicação dos conteúdos. Essa já é uma 

prática consagrada pela tradição escolar, mas que, no entanto, escapa 

a critica, principalmente no que se refere ao sentido que é dado ao 

termo problema, nesse contexto: enunciados de questões habituais 

para as quais os estudantes devem aplicar os conhecimentos 

aprendidos teoricamente, o caminho que leva à solução é conhecido e 

que quase sempre envolverá a aplicação de cálculos matemáticos. 

Essa concepção do termo “problema” no contexto escolar se 

assemelha mais ao que se entende no campo da didática das ciências 

como “exercícios”. Não é o mesmo fazer exercícios e resolver 

problemas. Existem diferenças para esses conceitos. 
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a) Objetivo:  

Diferenciar “exercícios” de 

“problemas” a partir das características 

necessárias e suficientes que os 

delimitam.  

 

b) Preparação prévia:  

O professor seleciona um 

conjunto de exercícios habituais 

retirados de livros didáticos de 

química. Para cada exercício 

transforma-o em um problema 

segundo estratégias propostas por 

Lopes (1994) e Gonçalves, Mosquera 

e Segura (2007) apresentadas no 

quadro 1 a seguir. 

 

Estratégias para a transformação de 

enunciados de exercícios em problemas 

Aumentar o número de dados que são 

necessários para responder à(s) 

questão(ões) formulada(s) 

Diminuir ou anular o número de dados 

explícitos que são necessários para 

responder à(s) questão(ões) formulada(s) 

Retirar algumas ou todas as questões de 

orientação 

Acrescentar informação à situação física 

apresentada no enunciado, no sentido de 

torná-la mais complexa 

Quadro 1: Estratégias para a formulação 

de exercícios em problemas (LOPES, 

1994, p.48) 

A aplicação das estratégias 

levará a construção de pares de 

questões como as que apresentamos 

abaixo, que inicialmente serão 

chamadas apenas de situações: 

 

Situação A1: Calcule a concentração em 

mols por litro de íon cloro numa solução 

formada a partir da dissolução de 2,0g de 

NaCl em 1L de água? 

Situação B1: Qual é a concentração de 

íon cloro da água da torneira? 

Situação A2: Usando a equação dos 

gases ideais calcule a pressão do gás 

metano no interior de um cilindro de 45L 

onde se contem 3,3Kg desse gás a 20°C. 

Situação B2: Em um cilindro se introduz 

uma quantidade de metano. Qual é a 

pressão em seu interior? 

Situação A3: Quantos litros de oxigênio 

medidos nas condições normais se 

necessitam para a combustão de 100L de 

butano medidos nas mesmas condições? 

Situação B3: Se asfixiará uma pessoa 

que esteja dormindo em uma habitação na 

qual se queima gás em uma estufa? 

 

c) Recursos didáticos:  

Livros didáticos de química; 

retroprojetor ou datashow. 

 

d) Ações a serem realizadas:  

- Organizar os participantes para o 

trabalho individual; 

- Observar com os participantes as 

várias questões (exercícios) 

apresentadas; 

- Solicitar que eles analisem e façam a 

comparação dos pares de questões 

apresentadas segundo os critérios do 

quadro 2 a seguir; 
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 Presença de 

dados 

numéricos 

Orientações 

para a 

resolução 

Presença 

de um 

contexto 

Situação 

“A1” 

   

Situação 

“B1” 

   

Situação 

“A2” 

   

Situação 

“B2” 

   

Situação 

“A3” 

   

Situação 

“B3” 

   

Quadro 2: Critérios para se diferenciar 

exercícios de problemas na atividade 

proposta. 

- Os participantes devem registrar as 

características observadas em cada 

situação segundo os critérios do 

quadro 2 e identificar os conteúdos 

conceituais e procedimentais em cada 

par; 

- A seguir, devem comparar as 

situações “A” entre si, assim como as 

situações “B”; 

- Classificar as situações “A” e “B” em 

“exercícios” ou “problemas”. Os 

participantes devem justificar suas 

escolhas. 

- Ao final, o professor deve explanar 

em aula teórica de 50 minutos sobre 

as características dos problemas e 

exercícios retomando as ideias 

apresentadas pelos participantes. 

e) Acompanhamento:  

Durante a realização da 

atividade os participantes são 

questionados sobre as posições 

assumidas na comparação das 

questões registradas no quadro 2 e 

que outros critérios utilizam para fazer 

a classificação em exercícios e 

problemas. Cada participante 

apresenta de forma oral para o grande 

grupo suas ideias e comparações 

realizadas. 

A partir das respostas dos 

participantes e da discussão no grande 

grupo levantando os critérios de 

diferenciação dos exercícios e 

problemas, o professor, nesse 

momento deve mediar a discussão 

apresentando os aportes teóricos e 

fundamentos da Didática das Ciências 

sobre as características que delimitam 

as categorias “exercícios” e 

“problemas”.  

O quadro 3 a seguir pode servir 

de apoio para essa diferenciação: 

Exercícios Problemas 

Se conhece 

antecipadamente os 

passos necessários 

que se há de seguir 

Se desconhece o 

caminho que é preciso 

seguir para resolver 

Tem único resultado Pode ter mais de uma 

solução possível 

São objetivos São mais subjetivos 

Utilizam técnicas 

para se chegar a 

solução 

Faz uso de estratégias 

de resolução 

Podem ser utilizados 

operacionalizar um 

conceito, treinar um 

algoritmo, 

exemplificar, etc. 

Podem ser utilizados 

para desenvolver o 

conteúdo 

procedimental, 

proporcionar o 

crescimento dos 

conceitos, aprender 

estratégias de 

raciocínio 

Quadro 3: algumas características dos 

exercícios e problemas (LOPES, 1994; 



 157 Módulo: vivenciando a estratégia didática de resolução de problemas 

GONÇALVES, MOSQUERA e SEGURA, 

2007). 

 

 

 

 

 

Outros autores estabelecem critérios diferentes para 

diferenciar exercícios de problemas. Uma diferenciação 

interessante pode ser encontrada em Campos e Nigro 

(1999), p. 71, que utilizam os termos problemas “falsos” e 

“verdadeiros”. Essa diferenciação tem correspondência com 

o que aqui denominamos de exercícios e problemas. 

Para saber mais... 
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Atividade 2: formulando problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário inicial 

Durante a aula de química, o professor indica a página do livro 

didático para que o aluno resolva uma questão. Antes de abrir o livro 

didático, o aluno pergunta ao professor: 

− qual a fórmula que precisarei usar para resolver? 

 

Um problema inibe a tendência ao imediatismo que caracteriza 

as práticas rotineiras dos estudantes e convida à reflexão e 

compreensão da situação antes de se começar a manipular a 

informação numérica e ainda, a uma avaliação da resolução, o que 

geralmente não acontece quando se resolve um exercício. É possível 

transformar os enunciados dos exercícios habituais em verdadeiros 

problemas. Um exercício de um livro didático pode tornar-se um 

problema se for feita algumas modificações. 
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a) Objetivo:  

Formular problemas a partir de 

exercícios habituais de química. 

b) Preparação prévia:  

O professor seleciona um 

exercício habitual de um livro didático 

de química (descrito a seguir) que 

pode ser feito aplicando-se uma 

equação conhecida do conteúdo de 

diluição de soluções. 

 

c) Recurso didático:  

Livro didático de química; 

retroprojetor ou datashow. 

 

d) Ações a serem realizadas:  

- O professor apresenta o exercício de 

química; 

Um exemplo de exercício que 

pode ser utilizado é o do enunciado 

abaixo que facilmente pode ser 

resolvido pelos estudantes que 

operam com os conceitos de 

estequiometria de reação e diluição de 

soluções: 

 

Para neutralizar 25 mL de uma solução 

aquosa de ácido sulfúrico se gasta 37,5 

mL de solução 0,5 mol/L de hidróxido de 

sódio. Qual a concentração em mol/L da 

solução de ácido sulfúrico? 

- A seguir, organiza os participantes 

para o trabalho individual; 

- Os participantes deverão transformar 

o exercício apresentado em dois 

problemas. Para essa conversão os 

participantes podem fazer uso das 

estratégias discutidas e apresentadas 

no quadro 4 da atividade anterior, que 

reproduzimos aqui; 

 

Estratégias para a transformação de 

enunciados de exercícios em problemas 

Aumentar o número de dados que são 

necessários para responder à(s) 

questão(ões) formulada(s) 

Diminuir ou anular o número de dados 

explícitos que são necessários para 

responder à(s) questão(ões) formulada(s) 

Retirar algumas ou todas as questões de 

orientação 

Acrescentar informação à situação física 

apresentada no enunciado, no sentido de 

torná-la mais complexa 

Quadro 4: Estratégias para a formulação 

de exercícios em problemas (LOPES, 

1994, p.48) 

- Os dois problemas a serem 

formulados pelos participantes podem 

ser construídos utilizando, 

principalmente as estratégias de 

retirada dos dados numéricos da 

questão e inserindo a questão em um 

contexto mais amplo; 

- Após essa etapa, o professor discute 

com os participantes as 

transformações realizadas por cada 
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um deles e começa a introduzir em 

uma aula expositiva de 50 minutos os 

fundamentos teórico-metodológicos da 

estratégia RP; vantagens e limitações 

do enfoque, tipologia dos problemas e 

lugar dos problemas (ou exercícios) no 

contexto escolar. 

 

e) Acompanhamento:  

Durante a realização da 

atividade os participantes devem 

apresentar para o grande grupo os 

problemas que formularam a partir do 

exercício habitual de química; durante 

a discussão o professor pode 

introduzir algumas perguntas a fim de 

acompanhar as atividades tais como: 

Como os problemas aparecem nas 

salas de aula? Ensina-se ao aluno a 

resolver problemas no contexto 

escolar? Esses questionamentos 

ajudaram para a tomada de 

consciência coletiva das configurações 

didáticas habituais que figuram nesse 

contexto, em particular para o ensino 

de química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Ramirez Castro, Gil-Pérez e Torregrosa (1994) 

podemos encontrar uma lista de problemas formulados a 

partir de exercícios para diferentes conteúdos das 

disciplinas de química e física. A formulação de problemas 

pode se dar tanto a partir de exercícios, como de atividades 

experimentais, de notícias de jornais ou revistas, 

questionamento de funcionamento de aparelhos ou objetos, 

visitas de estudo e outros materiais. Essas outras vias 

possíveis para a proposição de problemas é discutida por 

Lopes (1994). 

Para saber mais... 
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Atividade 3: as etapas de resolução de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário inicial 

O ensino de ciências deve adotar como um dos seus objetivos a 

prática de ajudar aos alunos a aprender e a fazer ciências, em outras 

palavras, ensinar aos alunos procedimentos para a aprendizagem das 

ciências. Aprender ciências, em particular química, vai muito além de 

simplesmente saber definir conceitos, operar com símbolos, fórmulas 

ou equações, implica aprender seus processos com fins didáticos. Isso 

inclui resolver problemas. Mas, se um problema é uma situação para a 

qual não se tem uma resposta imediata, como dever ser enfocada a 

sua resolução? O que é resolver problemas? É chegar a uma 

resposta?  
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a) Objetivo:  

Discutir e vivenciar as etapas de 

uma aproximação científica da 

resolução de problemas. 

 

b) Preparação prévia:  

O professor seleciona um 

problema de química extraído de 

Ramirez Castro, Gil-Pérez e Martinez 

Torregrosa (1994), para ser resolvido 

pelos participantes. 

 

c) Recursos didáticos:  

Livro “La resolución de 

problemas de física e química como 

investigación” dos autores Ramirez 

Castro, Gil-Pérez e Martinez 

Torregrosa (1994); retroprojetor ou 

datashow. 

 

d) Ações a serem realizadas:  

- Inicialmente o professor deve discutir 

em aula de 50 minutos aspectos 

relacionados aos fundamentos teórico-

metodológicos das indicações 

genéricas de uma aproximação 

científica da estratégia de RP; 

Essa discussão pode ser introduzida 

mediante o questionamento: O que os 

cientistas fazem quando têm que 

enfrentar um verdadeiro problema?  

Ao comentar sobre isso, o 

professor pode utilizar as respostas 

dos participantes e organizar as ideias 

surgidas explanando algumas das 

etapas genéricas da RP apresentadas 

na figura 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: etapas genéricas da resolução 

de problemas. 

- a seguir, o professor deve apresentar 

um problema para os participantes 

resolverem; 

Uma sugestão de problema a ser 

utilizado nessa atividade é a questão 

abaixo retirada de Ramirez Castro, Gil-

Pérez e Martinez Torregrosa (1994): 

 

Determinar a quantidade de dióxido de 

carbono que exala uma pessoa 

durante uma hora, utilizando uma 

solução de hidróxido de bário. 

 

Discussão 

Qualitativa 

Formulação de 

hipóteses 

Elaboração de estratégia de 

resolução 

Aplicação da 

estratégia 

Análise dos 

resultados 

Elaboração de novos 

problemas 
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- A seguir, organizar os participantes 

em grupos de 3 ou 4 componentes 

(tomando como base uma turma com 

a média de 20 participantes); 

- Em grupo, os participantes devem 

proceder à resolução do problema 

utilizando as indicações genéricas 

discutidas; 

No contexto dessas etapas é 

importante que se comece por um 

estudo qualitativo da situação, 

tentando definir o problema e 

apropriar-se da situação desconhecida 

identificando as variáveis relevantes, 

as possíveis relações entre essas 

variáveis, os casos-limite, dentre 

outras questões que permitam a 

apropriação do problema.  

A emissão de hipóteses constitui um 

procedimento fundamental da 

resolução de problemas, pois irá 

estabelecer as possíveis respostas a 

serem buscadas no processo de 

resolução, influenciando assim, a 

construção da estratégia a ser 

utilizada. 

Dentre os aspectos importantes da 

etapa de elaboração da estratégia 

podemos destacar o planejamento 

prévio e consciente para a realização 

das atividades que evita uma 

metodologia baseada na tentativa-erro, 

e ainda pode estimular a proposição 

de caminhos diferentes para a 

resolução de um mesmo problema. 

A etapa de aplicação da estratégia 

deve ser conduzida explicitando-se e 

fundamentando o que vai sendo feito 

pelos participantes. 

Por fim a última etapa de análise dos 

resultados obtidos precisa ser feita 

com base nas hipóteses previamente 

explicitadas. Essa etapa final é 

praticamente esquecida nas práticas 

habituais dos estudantes ao 

resolverem somente exercícios 

quantitativos. 

- Depois que os grupos vivenciam as 

etapas de resolução do problema, 

procede-se a discussão no grande 

grupo das resoluções propostas por 

cada grupo e das dificuldades 

encontradas, etc.; 

- Após essa etapa, o professor deve 

apresentar um modelo de resolução 

para o problema proposto; 

- Ao final, é discutido com os 

participantes alguns aspectos didáticos 

da estratégia de RP e sua 

implementação em sala de aula do 

ensino médio. 

Após a vivência com as etapas e com 

base nas dificuldades encontradas 

retomam-se aspectos das outras 

atividades realizadas e o professor 
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discute, ao final, as vantagens e 

limitações de se planejar e 

desenvolver situações de ensino no 

contexto escolar segundo essa 

estratégia didática. Para essa 

discussão pode ser utilizado o 

seguinte questionamento: Que 

dificuldades os estudantes teriam para 

resolver problemas? 

 

e) Acompanhamento:  

Essa última atividade da sequência 

envolve um momento de experiência 

dos participantes com as etapas de 

resolução de problemas. Situá-los em 

um contexto de atividade que se 

aproxime daquilo que ele irá propor 

aos seus alunos em uma situação 

pedagógica. 

Antes da resolução do problema é 

importante que o professor se 

assegure que os estudantes 

identificaram os obstáculos que 

precisam ultrapassar. Isso pode ser 

feito a partir de uma leitura ampla do 

problema e das discussões na etapa 

de considerações qualitativas. 

Outro aspecto importante é aceitar que 

se resolva o mesmo problema por 

caminhos diferentes do que o 

professor considera mais lógico ou 

mais rápido. É importante estimular e 

desenvolver a criatividade no processo 

de resolução do problema. 

Durante a explanação teórica os 

participantes são questionados sobre 

suas ideias acerca da cada uma das 

indicações genéricas e etapas da 

resolução de problemas que deverão 

mobilizar. Na realização da atividade 

de resolução do problema apresentado 

observa-se a participação e 

envolvimento dos licenciandos na 

busca da resposta, suas dificuldades e 

dúvidas na perspectiva de uma 

avaliação que busca ajudá-los a 

avançar e não abandonar o problema 

diante dos obstáculos que se 

apresentam. 

A seguir, é apresentado o modelo de 

resolução do problema proposto. Esse 

modelo deve ser discutido e 

comparado com os outros que foram 

elaborados pelos grupos de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 Módulo: vivenciando a estratégia didática de resolução de problemas 

MODELO DE RESOLUÇÃO DO 

PROBLEMA PROPOSTO 

 

 

Problema:  

 

 

 

 

 

Discussão qualitativa: 

As primeiras considerações a 

serem feitas dizem respeito à 

respiração como um intercâmbio de 

trocas gasosas. Consideramos que o 

gás de nosso interesse é o gás 

carbônico (CO2).  

Ao pensar em procedimento 

experimental para fazermos essa 

medida, podemos considerar um 

experimento análogo conhecido dos 

estudantes, em que se borbulha gás 

carbônico (CO2) por meio de um 

canudinho, em uma solução de 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e se 

obtém um precipitado de carbonato de 

cálcio (CaCO3). No nosso caso, o 

precipitado será de Carbonato de 

(BaCO3) já que a outra substância 

reagente é o hidróxido de bário, 

Ba(OH)2.  

Outras duas questões 

importantes da discussão inicial são: 

se o procedimento experimental será 

efetivo e se precisamos realmente 

fazer a medida para uma hora. Essas 

questões implicam em considerarmos 

o rendimento do processo, já que há 

perdas do CO2 durante a respiração, e 

do BaCO3 na pesagem, por exemplo, 

e também a necessidade de 

trabalharmos com uma unidade de 

tempo e fazermos as devidas 

correções para o tempo total. 

Essa etapa inicial de discussão 

qualitativa pode contribuir para a 

explicitação dos conhecimentos dos 

estudantes necessários para a 

resolução e o melhor entendimento do 

que se busca com o problema. 

Formulação de hipóteses: 

A formulação de hipóteses se 

dá em função das variáveis do 

processo. Nesse caso temos a 

quantidade de CO2 (m1), a quantidade 

de  BaCO3(s) (m2), o tempo (t) e o 

rendimento da reação (R).  

Ao fazermos as considerações 

iniciais a respeito do problema, 

conclui-se que a quantidade de CO2(g) 

determinar a quantidade de 

dióxido de carbono que exala 

uma pessoa durante uma 

hora, utilizando uma solução 

de hidróxido de bário. 
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varia em função da quantidade de  

BaCO3(s) e do tempo (t) numa relação 

diretamente proporcional. 

As hipóteses formuladas nesse 

caso serão: 

- a quantidade de dióxido de 

carbono (CO2) exalada por uma 

pessoa durante um tempo 

determinado, pode ser medida 

em função da quantidade de 

Carbonato de Bário (BaCO3(s)) 

precipitado; 

- essas quantidades de CO2 e 

BaCO3(s) são diretamente 

proporcionais entre si, e 

proporcionais ao tempo (t) de 

respiração da pessoa. 

A formulação de hipóteses é útil para 

que o professor possa diagnosticar 

possíveis erros conceituais que os 

estudantes venham a cometer, 

auxiliando-os na tomada dessa 

consciência. 

 

Estratégia de Resolução: 

Com base na discussão qualitativa e, 

principalmente, nas hipóteses 

formuladas, propõe-se uma estratégia 

para a resolução do problema como 

definido nas etapas da figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação da Estratégia: 

Figura 2: etapas da estratégia de resolução do 

problema proposto. 

 

Aplicação da estratégia de 

resolução: 

- Expressão do rendimento do 

processo: 

O rendimento do processo é expresso 

como a razão entre a massa de 

Carbonato de Bário (BaCO3(s))  obtida 

experimentalmente (m2) (precipitada e 

pesada) e a massa desse mesmo 

composto que deveríamos obter 

teoricamente (m3) com um rendimento 

de 100% do processo: 

   

Expressão (I) 

Que podemos reescrevê-la como: 

Calcular a massa de BaCO3(s) obtida na 

unidade de tempo de respiração corrigindo o 

rendimento e o tempo total 

Determinar a proporção estequiométrica que 

existe entre o CO2 e o BaCO3 

Obter uma relação entre a massa de BaCO3(s) 

precipitada (m2) e a massa de CO2 (m1) 

exalada com o tempo 
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Para o tempo considerado (1h): 

- precisamos definir uma 

unidade de tempo (Ut), por 

exemplo, 1 minuto (o tempo que 

a pessoa irá borbulhar CO2 na 

solução). Assim, o número de 

unidades de tempo (Nt) contidas 

em uma hora, o tempo total, é 

igual a 60: 

Se Ut = 1 min,  

 

Logo, 

 

Nt = 60 (o número de unidades de 

tempo contidas em uma hora, o tempo 

total) 

Dessa forma, para corrigirmos o tempo 

total na expressão da quantidade 

BaCO3(s), adicionamos o número de 

unidades de tempo (Nt) na expressão 

(I): 

 

Expressão (II) 

O processo químico envolvido nessa 

situação pode ser entendido como 

uma série de etapas de equilíbrio 

químico desde a dissolução do CO2(g) 

na água da solução de Ba(OH)2(aq) até 

a precipitação do BaCO3(s). A equação 

global é representada abaixo: 

CO2(aq) + Ba(OH)2(aq)    BaCO3(s) + H2O(l) 

Da equação acima observa-se que a 

relação estequiométrica mostra que a 

proporção em mols de CO2 e BaCO3 é 

de 1:1; 

Sabendo que o número de mols pode 

ser definido como a relação entre a 

massa da substância (m) e sua massa 

molar (M); 

- número de mols de CO2 (n1) é 

igual a razão entre a massa de 

CO2 (m1) e sua massa molar 

(M1); 

 

- o número de mols de BaCO3 é 

igual a razão entre a massa de 

BaCO3 da relação 

estequiométrica (m3) e sua 

massa molar (M2); 

 

Sendo n1=n2, podemos escrever; 

 



 168 Módulo: vivenciando a estratégia didática de resolução de problemas 

Ou ainda; 

 

Expressão (III) 

O último passo da nossa estratégia 

agora é obter a expressão que 

relaciona a quantidade de CO2 (m1) 

exalada pela pessoa na unidade de 

tempo e a massa de BaCO3(s) 

precipitada (m2). Podemos obter essa 

relação substituindo a expressão (II) 

na expressão (III); 

 

Expressão (IV) 

Desse modo, obtemos a relação entre 

a quantidade de CO2 (m1) e a massa 

de BaCO3(s) precipitada (m2), 

corrigindo o rendimento da reação e o 

tempo total. 

 

Análise dos resultados: 

Na análise dos resultados devemos 

nos fazer as perguntas fundamentais; 

- Os resultados são coerentes 

com as hipóteses emitidas? 

- As equações deduzidas são 

dimensionalmente corretas? 

- é encontrado o mesmo 

resultado por vias altenativas? 

Analisando a Expressão (IV) observa-

se que esta atende às duas hipóteses 

formuladas inicialmente: 

- a quantidade de CO2 exalada 

por uma pessoa durante um 

tempo determinado, pode ser 

medida em função da 

quantidade de Carbonato de 

Bário precipitado; 

- essas quantidades de CO2 e 

BaCO3(s) são diretamente 

proporcionais entre si, e 

proporcionais ao tempo (t) de 

respiração da pessoa. 

E que a mesma também está 

dimensionalmente correta, já que em 

ambos os lados da equação temos 

como resultante, uma unidade de 

massa (g), pois as unidades das 

massas molares (g. mol-1) na fração se 

anulam e o número de unidades de 

tempo (Nt) do lado direito da 

expressão é um número puro. 
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As etapas de resolução de problemas podem ser discutida 

sob diferentes perspectivas. A aproximação com a atividade 

científica encontra-se discutida mais profundamente na 

aprendizagem como investigação dirigida, na qual se utiliza 

as metáforas do pesquisador experiente, para o professor e 

a do cientista-mirim para o estudante. Os pressupostos 

desse enfoque podem ser encontrados em Pozo e Goméz 

Crespo (2009) e também em Campos e Nigro (1999). 

Para saber mais... 
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Considerações finais 

 

A proposta da sequência de atividades apresentada se insere numa 

perspectiva de contribuir com a licenciatura em química e a formação de professores 

por meio de uma sugestão que permita a vivência destes com a estratégia didática 

de resolução de problemas. Essa vivência pode permitir que se alcance uma melhor 

compreensão conceitual e metodológica do enfoque de ensino-aprendizagem, além 

de possibilitar um processo de tomada de consciência reflexiva dos futuros 

professores sobre seus conhecimentos profissionais e seu papel fundamental na 

criação de estratégias e planejamento e organização de atividades que promovam 

uma melhor aprendizagem das ciências para os estudantes. 

Pouco aproveita estruturar um currículo ou uma proposta para que os futuros 

professores desenvolvam em suas aulas, se eles não são preparados para esse tipo 

de trabalho. Essa preparação não significa somente o conhecimento dos 

fundamentos, vantagens, potencialidades das estratégias de ensino, mas que, 

dentre outros aspectos, eles possam vivenciar pedagogicamente tais estratégias. 

Esse processo de vivência permite ajudar que os licenciandos possam avançar para 

novos significados e experimentem mudanças paralelas àquelas que se deseja para 

o aluno no aprendizado das ciências.  

Em última análise, ensinar ciências requer dos professores mudanças não 

menos complexas do que aquela que a própria aprendizagem da ciência exige dos 

alunos. Esse processo, certamente exigirá um maior trabalho do professor 

começando por re-elaborações de suas concepções adquiridas, na maior parte das 

vezes por uma impregnação ambiental enquanto alunos com as práticas que 

marcam a tradição escolar. Logo, é vivenciando-se que se aprende, muda-se, 

transforma-se e avança-se para novos níveis de compreensão. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Estrutura Curricular do Curso de Licenciatura em Química: 2009 

 

ESTRUTURA CURRÍCULAR LICENCIATURA DIURNO 

1º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0600 QUÍMICA FUNDAMENTAL I X 06 90   

DGE0210 EDUCAÇÃO AMBIENTAL X 04 60   

MAT0319 ALGEBRA LINEAR BÁSICA I X 04 60   

MAT0345 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I X 06 90   

LET0029 LÍNGUA INGLESA IX X 04 60   

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS(200 horas): Distribuídas ao longo do curso. 

Ver orientações na resolução específica do Colegiado do Curso de Química. 

 

3º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0611 QUÍMICA INORGÂNICA I X 04 60 QUI0601 P 

QUI0604 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA X 06 90 QUI0603 P 

EST0242 ESTATÍSTICA APLICADA À QUÍMICA X 04 60 MAT0346 P 

FIS0601 INTRODUÇÃO À MECÂNICA X 06 90   

QUI0620 QUÍMICA ORGÂNICA I X 04 60 QUI0601 P 

4º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0612 QUÍMICA INORGÂNICA II X 04 60 QUI0611 P 

QUI0613 QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL I X 02 30 QUI0612/0611 C/P 

QUI0621 QUÍMICA ORGÂNICA II X 04 60 QUI0620 P 

QUI0622 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0621/0620 C/P 

FIS0603 INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO X 04 60 MAT0346/FIS0601 C/P 

5º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0630 TERMODINÂMICA QUÍMICA E EQUILÍBRIO X 06 90 FIS0603/QUI0601 P/P 

QUI0300 HISTÓRIA DA QUÍMICA X 04 60   

QUI0605 ANÁLISE INSTRUMENTAL I X 06 90 QUI0604 P 

FIS0604 ONDAS E ÓTICA X 04 60 MAT0346/FIS0603 C/P 

EDU0680 
FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA 
EDUCAÇÃO 

X 04 90   

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II, III e IV(400horas): Distribuído ao longo do curso a partir do 5
o
 semestre. 

6º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0607 MÉTODOS ESPECTROSCOPICOS X 04 60 QUI0605/0621 P/P 

EDU0681 FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO X 04 60   

QUI0631 CINÉTICA QUÍMICA X 04 60 QUI0630 P 

QUI0632 FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0631/0630 C/P 

EDU0682 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA X 04 60   

 

2º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/P
ré 

QUI0601 QUÍMICA FUNDAMENTAL II X 06 90 QUI0600 P 

QUI0602 QUÍMICA EXPERIMENTAL X 03 45 QUI0601/0600 C/P 

MAT0346 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II X 06 90 MAT00345 P 

QUI0603 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA X 06 90 QUI0600 P 

DIM0320 ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES X 04 60   
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7º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

GEO0043 MINERALOGIA APLICADA X 06 90 QUI0612/0613 P/P 

QUI0624 ANÁLISE FUNCIONAL ORGÂNICA X 06 90 QUI0621/0622 P/P 

QUI0646 INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA X 04 60 QUI0632/EDU0681 P/P 

EDU0683 DIDÁTICA X 04 60   

 COMPLEMENTAR X     

8º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0623 BIORGÂNICA X 03 45 QUI0621 P 

 COMPLEMENTAR X     

 COMPLEMENTAR X     

 

ESTRUTURA CURRÍCULAR LICENCIATURA NOTURNO 
1º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0600 QUÍMICA FUNDAMENTAL I X 06 90   

QUI0300 HISTÓRIA DA QUÍMICA X 04 60   

MAT0319 ALGEBRA LINEAR BÁSICA I X 04 60   

LET0029 LÍNGUA INGLESA IX X 04 60   

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS(200 horas): Distribuído ao longo do curso. 

Ver orientações na resolução específica do Colegiado do Curso de Química. 

2º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0601 QUÍMICA FUNDAMENTAL II X 06 90 QUI0600 P 

QUI0602 QUÍMICA EXPERIMENTAL X 03 45 QUI0601/0600 C/P 

MAT0345 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I X 06 90   

DIM0320 ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES X 04 60   

3º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0611 QUÍMICA INORGÂNICA I X 04 60 QUI0601 P 

QUI0603 QUÍMICA ANALÍTICA  QUALITATIVA X 06 90 QUI0600 P 

MAT0346 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II X 06 90 MAT0345 P 

DGE0210 EDUCAÇÃO AMBIENTAL X 04 60   

4º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0604 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA X 06 90 QUI0603 P 

QUI0612 QUÍMICA INORGÂNICA II X 04 60 QUI0611 P 

QUI0613 QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL I X 02 30 QUI0612/0611 C/P 

FIS0601 INTRODUÇÃO À MECÂNICA X 06 90   

5º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

EST0242 ESTATÍSTICA APLICADA À QUÍMICA X 04 60 MAT0346 P 

GEO0043 MINERALOGIA APLICADA X 06 90 QUI0612/0613 P/P 

QUI0620 QUÍMICA ORGÂNICA I X 04 60 QUI0601 P 

FIS0603 INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO X 04 60 MAT0346/FIS0601 C/P 

6º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0605 ANÁLISE INSTRUMENTAL I X 06 90 QUI0604 P 

QUI0621 QUÍMICA ORGÂNICA II X 04 60 QUI0620 P 

QUI0622 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0621/0620 C/P 

FIS0604 ONDAS E ÓTICA X 04 60 MAT0346/FIS0603 C/P 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II, III e IV(400horas): Distribuído ao longo do curso a partir do 6
o
 semestre. 

7º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0630 TERMODINÂMICA QUÍMICA E EQUILÍBRIO X 06 90 FIS0603/QUI0601 P/P 

QUI0623 BIORGÂNICA X 03 45 QUI0621 P 

QUI0607 MÉTODOS ESPECTROSCOPICOS X 04 60 QUI0605/0621 P/P 

EDU0680 FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO X 04 90   
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8º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

EDU0681 FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO X 04 60 EDU0680 P 

QUI0631 CINÉTICA QUÍMICA X 04 60 QUI0630 P 

QUI0632 FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0631/0630 C/P 

EDU0682 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA X 04 60   

9º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0646 INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA X 04 60 QUI0632/EDU0681 P/P 

QUI0624 ANÁLISE FUNCIONAL ORGÂNICA X 06 90 QUI0621/0622 P/P 

EDU0683 DIDÁTICA X 04 60   

 COMPLEMENTAR X     

10º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

 COMPLEMENTAR X     

 COMPLEMENTAR X     
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ANEXO B – Estrutura Curricular do Curso de Licenciatura em Química: 2010 

 

UFRN CENTRO: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00) 

Curso: QUIMICA                                                     

Turno: ( X  )M   (   )T   (   )N   (   )MT   (   )MN   (   )TN   (   )MTN 

Cidade: Natal 

Modalidade: (  )Bacharelado   (X  )Licenciatura   (   )Formação   (   )Tecnólogo 

Currículo: 1ª 

Semestre de ingresso pelo Vestibular: 1º ( X  )  Vagas: 50      2º (   )  Vagas: ___ 

 
ESTRUTURA CURRÍCULAR QUÍMICA – LICENCIATURA Matutino 

1º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0600 QUÍMICA FUNDAMENTAL I X 06 90   

QUI0066 Seminários em Educação Química X 02 30   

MAT0319 ÁLGEBRA LINEAR BÁSICA I X 04 60   

MAT0345 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I X 06 90   

LET0301 Prática de Leitura e Produção de Textos X 04 60   

EDU0680 
Fundamentos Sócio-filosóficos da 
Educação 

X 04 60   

CH Total: 390 hs 

2º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0601 QUÍMICA FUNDAMENTAL II X 06 90 QUI0600 P 

MAT0346 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II X 06 90 MAT0345 P 

FIS0601 INTRODUÇÃO À MECÂNICA X 06 90 MAT0345 C 

QUI0611 QUÍMICA INORGÂNICA I X 04 60 QUI0600 P 

QUIXXXX Ensino de Quimica I  X 03 45 XXXXX XXX 

QUIXXXX História e Filosofia da Ciência X 04 60 XXXXX XXX 

CH Total: 435 hs 

3º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

  FIS0603 Introdução ao eletromagnetismo X 04 60 MAT0346 / FIS0601 C/P 

QUI0603 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA X 06 90 QUI0601/QUI0600 C/P 

QUI0612 QUÍMICA INORGÂNICA II X 04 60 QUI0611 P 

QUI0620 QUÍMICA ORGÂNICA I X 04 60 QUI0601 P 

QUIXXXX Ensino de Quimica II  X 03 45 XXXXX XXX 

EDU0683 DIDÁTICA X 04 60   

QUI0322 Química Inorgânica Experimental X 02 30 XXXXX XXXXX 

CH Total: 345 hs 

4º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

FIS0604 ONDAS E ÓTICA X 04 60 MAT0346/FIS0603 C/P 

QUI0621 QUÍMICA ORGÂNICA II X 04 60 QUI0620 P 

QUI0630 TERMODINÂMICA QUÍMICA E EQUILÍBRIO X 06 90 FIS0601/QUI0601/
MAT0346 

P/P/P 

EDU0681 Fundamentos da psicologia da educação X 04 60   

QUI0622 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0621/0620 C/P 

EDU0155 
Estágio de Formação de Professores de 
Química I 

X  100 EDU0683 P 

CH Total: 430 hs 
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5º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUI0604 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA X 06 90 QUI0603 P 

QUIXXXX Eletroquímica e Cinética Química X 06 90 XXXXXX XXXXX 

QUI0632 FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL X 04 60 QUI0631       P 

QUIXXXX Ensino de Quimica III  X 03 45 XXXXX XXX 

EDU0156 
Estágio de Formação de Professores de 
Química II 

X  100 EDU0155 P 

CH Total: 385 hs 

6º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUIXXXX Metodos Instrumentais de Análise X 06 90 XXXXXX XXXXX 

QUIXXX Pesquisa em educação Química X 04 60 XXXXX XXXXX 

QUIXXXX Ensino de Quimica I V X 03 45 XXXXX XXX 

EDU0157 
Estágio de Formação de Professores de 
Química III 

X  100 EDU0156 P 

QUI 0644 
 

Química Ambiental  
 

X 04 60 QUI0604 P 

 CH Total: 355 hs      

7º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

EDU587 Tópicos de Educação  Especial X 04 60   

QUIXXXX Ensino de Quimica V X 03 45 XXXXX XXX 

EDU0682 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA X 04 60   

EDU0158 
Estágio de Formação de Professores de 
Química do Ensino Médio 

X  100 EDU0157 P 

 
COMPLEMENTAR 
CH Total: 325 hs 

X 04 60   

8º SEMESTRE 

Código DISCIPLINA/ATIVIDADE OBR CR CH Requisito Co/Pré 

QUIXXX 
Seminários de estágios da Licenciatura em 

Química 

X 02 30   

QUI0999 Atividades Acadêmicas X  200   

GEO0068 Elementos de mineralogia  X 04 60   

 COMPLEMENTAR X 04 60   

 COMPLEMENTAR X 04 60   

 

 

 


