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RESUMO 

 

O Ensino por Problemas tem sido investigado na Didática das Ciências Naturais 

como um meio importante de desenvolver a aprendizagem de conhecimentos 

científicos e formar competências básicas. Diante da importância dos livros didáticos 

para o ensino de Ciência, com o intuito de verificar a abordagem do ensino por 

problemas nos livros de Química, procedeu-se uma pesquisa nas obras aprovadas 

no PNLD 2012, baseada no método de Análise de Conteúdo. Foi analisado o 

conteúdo Estrutura Atômica, tendo como referencial teórico a perspectiva do Ensino 

Problêmico, fundamentada no materialismo histórico dialético. Metodologicamente a 

pesquisa apresentou caráter qualitativo. Os resultados da análise de conteúdo 

corroboraram as questões de estudo iniciais relacionadas ao enfoque na explicação 

por problemas, cujas inferências permitiram elaborar uma Unidade Didática baseada 

nos métodos problêmicos, para o ensino dos modelos atômicos mediante a 

exposição problêmica, a conversa heurística e a busca parcial, como forma de 

aproximar os estudantes à natureza das ciências naturais e contribuir com o 

desenvolvimento de atitudes positivas na aprendizagem de Química.  

 

 

Palavras chave: Ensino de Química, Ensino por Problemas, Livros Didáticos, Análise 

de Conteúdo, Modelos Atômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La enseñanza de problemas se ha investigado en la didáctica de las ciencias 

naturales como un medio importante para desarrollar el aprendizaje de los 

conocimientos científicos y la formación de competencias básicas. Dada la 

importancia de los libros de texto para la enseñanza de la ciencia, con el fin de 

verificar el enfoque de la enseñanza con problemas en los libros de química, se 

procedió a una investigación realizada en las obras aprobadas en PNLD 2012, 

basado en el método de Análisis de Contenido. Se analizó el contenido de la 

estructura atómica, como marco teórico la perspectiva de la enseñanza problémica, 

basada en el materialismo histórico y dialéctico. Metodológicamente la investigación 

presenta un carácter cualitativo. Los resultados del análisis de contenido 

corroboraron la cuestiones de estudio iniciales relacionadas con la explicación 

centrándose en los problemas, lo que permitió inferir la elaboración de una Unidad 

Didactica basada en los métodos problémicos para la enseñanza de los modelos 

atómicos por la exposición problémica, la conversación heurística y la busca parcial, 

como forma de aproximar los estudiantes a la naturaleza de las ciencias naturales y 

contribuir al desarrollo de actitudes positivas en el aprendizaje de la química. 

 

 

Palabras clave: Enseñanza de Química, Enseñanza Problémica, Libros de Texto, 

Análisis de Contenidos, Modelos Atómicos. 
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1. Introdução 

 
Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem 
ela a sociedade muda.  

Paulo Freire 
 
 

Como consta no texto do Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE 

2011/2020), atualmente em tramitação no Congresso Nacional, a educação deve 

“estar no centro do projeto de desenvolvimento nacional em curso no Brasil, sendo 

considerada bem público e direito social essencial à qualidade de vida de qualquer 

pessoa e comunidade”. (BRASIL, 2011, p. 13).  

No sistema educacional brasileiro, a importância atribuída aos livros didáticos, 

principalmente na esfera pública, pode ser estimada pela criação em 1929, antes 

mesmo de um Ministério da Educação (MEC), do Instituto Nacional do Livro (INL), 

um órgão federal instituído para “dar maior legitimidade ao livro didático nacional e, 

consequentemente, auxiliando no aumento de sua produção” 1. 

Ultimamente as pesquisas e reformas na educação têm exigido que os novos 

livros didáticos correspondam às atuais exigências da sociedade contemporânea, de 

“uma Educação no século XXI, no qual o conhecimento, os valores, as capacidades 

de resolver problemas, aprender a aprender, assim como a ‘alfabetização científica e 

tecnológica’ são elementos essenciais”. (NÚÑEZ et al, 2003, p. 1). 

Diante do papel atribuído ao livro no cotidiano escolar, é razoável se 

perguntar: Até que ponto os livros de Química estão realmente conseguindo 

corresponder a essas exigências da sociedade atual, ajudando os alunos a 

desenvolver competências consideradas indispensáveis para uma alfabetização 

científica? Qual a importância atribuída à resolução de problemas nas obras 

distribuídas atualmente no país? Qual a efetiva contribuição dos livros didáticos 

atuais na aprendizagem dos conceitos científicos e na capacidade de usá-los para 

lidar com os problemas reais do cotidiano? 

Em muitas escolas brasileiras, sobretudo nas públicas, a despeito dos 

investimentos realizados nas últimas décadas, no que se refere “à prática da sala de 

aula, os recursos utilizados pelos professores são os tradicionais quadro de giz, 

exposição oral da matéria e exercício em livro didático”. (ABICALIL, 2002, p. 262). 

                                         
1
 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico>. Acesso em: 

20 maio 2012. 
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É enfática a afirmação nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

“Muitas tentativas de mudança nas práticas educacionais esbarram na falta de 

material didático. Historicamente a escola se apoia no livro didático, que nem 

sempre está presente na escola pública”. (BRASIL, 2006, p. 56). A distribuição dos 

livros, nos últimos anos, tem sido aprimorada. A qualidade das obras, porém, tem 

sido questionada nos próprios documentos oficiais: 

 
 
No que tange aos conhecimentos químicos, propõe-se, assim como os 
PCNEM (2002), que se explicite seu caráter dinâmico, multidimensional 
e histórico. Nesse sentido, o currículo consolidado e, de forma geral, 
apresentado nos livros didáticos tradicionais necessita de uma severa 
leitura crítica tanto pelos resultados que tem produzido junto aos jovens 
em sua formação básica (pouca compreensão) quanto pela limitação com 
que ele é concebido, isto é, como acúmulo de conhecimentos isolados e 
fossilizados, com questionável papel formador. (ibid., p. 107, grifo nosso).  
 
 

A avaliação de livros do nível médio conduzida pelo MEC é recente, iniciou-se 

com as obras de Português e Matemática, distribuídas inicialmente nas regiões 

Norte e Nordeste. “A avaliação de livros didáticos para o ensino médio teve início em 

2004, no âmbito do então Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM)”. (BRASIL, 2011, p. 5). Somente em 2008, seriam avaliadas as obras de 

Química. “A universalização da distribuição do livro didático de Português, 

Matemática, Física, Química, História e Geografia ocorreu na edição de 2008 do 

PNLEM”. (ibid., p. 6). Atualmente a distribuição das coleções de Química faz parte 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Nas obras recentes, o caráter dinâmico e histórico da Química ainda é pouco 

destacado, apesar das várias recomendações do MEC, como as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, conhecidas 

como PCN+, em que se encontra uma referência clara à importância do 

desenvolvimento histórico e dos modelos explicativos para a compreensão dos 

conhecimentos químicos: 

 
Historicamente, o conhecimento químico centrou-se em estudos de 
natureza empírica sobre as transformações químicas e as propriedades dos 
materiais e substâncias. Os modelos explicativos foram gradualmente se 
desenvolvendo conforme a concepção de cada época e, atualmente, o 
conhecimento científico em geral e o da Química em particular requerem o 
uso constante de modelos extremamente elaborados [...] Assim, em 
consonância com a própria história do desenvolvimento desta ciência, 
a Química deve ser apresentada estruturada sobre o tripé: 
transformações químicas, materiais e suas propriedades e modelos 
explicativos. (BRASIL, 2002, p. 87, grifo nosso). 
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Materiais e substâncias são apontados como centrais nos conteúdos de 

Química, nas orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 110), 

representados abaixo na figura 1:  

 

Figura 1 – Focos de interesse da Química. 

 

PROPRIEDADES 

 
 
 
 
 
 

SUBSTÂNCIAS 
E MATERIAIS 

 

            

 

                 CONSTITUIÇÃO                                                                   TRANSFORMAÇÕES 

 

Fonte: BRASIL. Orientações curriculares para o ensino médio, v. 2, Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias. 

 
 

A apresentação dos modelos atômicos nos livros tem extrema importância 

para a aprendizagem de muitos conceitos químicos, em que as propriedades das 

substâncias e suas transformações recorrem à teoria atômica ou molecular, um dos 

principais assuntos do currículo de Química na educação básica. Segundo Pozo e 

Crespo (2009, p. 139): “Seu objetivo principal, dentro desse nível educacional, está 

centrado no estudo da matéria, suas características, propriedades e transformações 

a partir de sua composição íntima (átomos, moléculas, etc.)”. Esses autores 

sugerem ainda: 

 
[...] o que se busca é que os alunos cheguem a compreender algumas das 
características do mundo que os rodeia: as diferenças entre sólidos, líquidos 
e gases; por que um cubo de gelo derrete; como se propaga um cheiro por 
um quarto quando, por exemplo, um vidro de perfume quebra, por que o 
mercúrio do termômetro dilata quando a temperatura aumenta; como arde o 
gás butano contido no interior de um isqueiro [...] (ibid., p. 139). 
 
 

Ao abordarem o desenvolvimento histórico dos modelos de átomo e ligação 

química e suas implicações didáticas, ressaltam Solbes, Silvestre e Furió (2010, p. 
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84, tradução nossa): “O conhecimento sobre a estrutura atômica e ligação química 

tem um papel importante na educação científica, não apenas por seu caráter 

fundamental, mas porque permite explicar as propriedades da matéria”.  

Encontra-se no guia de livros didáticos de Química do PNLD 2012 essa 

ênfase, ao serem destacados para a aprendizagem dessa disciplina, dois conceitos 

principais no conhecimento químico, considerados cruciais para o ensino no 

contexto escolar:  

 
 
os princípios de identidade e processo são centrais para o entendimento de 
todo o arcabouço teórico-prático que se caracteriza como ciência Química, 
que, mediada didaticamente na escola, transforma-se em conhecimento 
escolar. O princípio de identidade é expresso no conceito de substância 
como unidade-base que define a matéria. Por outro lado, o princípio de 
processo relaciona-se diretamente com o conceito de reação ou 
transformação química, que rege toda a estrutura conceitual da ciência. 
(BRASIL, 2011, p. 8). 
 
 

De acordo com Chamizzo (2001, p. 196, tradução nossa): “A química é 

imediatamente distinguida de outras ciências naturais por seu objeto de investigação 

que é a reação química”. Essa foi uma das dez premissas do ensino de Química, 

instituída no projeto intitulado de estrutura conceitual da química escolar, Conceptual 

Structure of School Chemistry (CSSC), iniciado pela Universidade de Utrech, na 

Holanda2. Foram convidados a participar no projeto “em 1991 durante a realização 

da XI Conferência Internacional em Educação Química em York, Inglaterra, um 

grupo de professores e investigadores de diversos lugares do mundo”. (ibid., p. 196). 

Como um dos resultados da formação desse grupo internacional de pesquisadores 

                                         
2 Segundo Wobe De Vos e Pilot [20], a química foi introduzida como uma matéria regular da escola 

secundária na Holanda em 1863, surpreendentemente cedo se considerarmos o desenvolvimento da 
Química nesses períodos (Wobe de Vos, 2002). Para citar alguns exemplos, em 1863 a Tabela 
Periódica de elementos de Mendeleev ainda era desconhecida, não havia teoria sobre o equilíbrio 
químico, nada se sabia sobre a estrutura dos átomos e, consequentemente, as ligações químicas 
eram um grande mistério. [...] A questão que se coloca é: por que ensinar química na escola 
secundária nos países baixos em 1863? A principal razão foi que em meados do século XIX havia 
começado a surgir indústrias químicas tanto na Europa com na América do Norte. Os Países Baixos 
não faziam parte dos países pioneiros na indústria química, mas tinham uma longa tradição no 
comércio internacional e o governo determinou que uma "experiência" era necessária para analisar 
tais produtos industriais, para ser capazes de comprar e vender adequadamente. Esperava-se, então, 
que os estudantes da escola secundária - jovens pertencentes a uma elite - adquirissem as 
competências básicas em química analítica, para que alguns deles, com relativamente pouco 
treinamento, pudessem trabalhar em laboratórios químicos. (GALAGOVSKY, 2005, p. 12, tradução 
nossa). 
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em Educação Química3, foram elencadas essas premissas. Outra ratifica os focos 

apontados nas orientações curriculares para o ensino médio brasileiro, ao postular: 

 
 
Apesar de que o conceito de reação é o mais fundamental na química 
escolar, se relaciona estreitamente com o conceito de substância 
quimicamente pura. Este último permite distinguir entre mudança química e 
mudança física. Os estudantes devem aprender que uma mudança de fase 
e a formação de uma mistura não são reações químicas, apesar de que 
nesta última suas propriedades não sejam as de seus componentes. Como 
cada substância pura está caracterizada por um conjunto de propriedades, 
é importante aprender como separar e identificar substâncias puras. Isto 
explica o tema de técnicas de separação tão listado no curriculum. (ibid., p. 
196). 
 
 

Em muitos livros da educação básica, as características macroscópicas das 

substâncias e propriedades físicas e químicas dos materiais são apresentadas como 

se fossem desvinculadas dos modelos atômicos. Para Cicillini e Silveira (2005, p. 4): 

“Os Modelos Atômicos compõem a base da construção do pensamento químico, 

sendo norteadores da forma como a comunidade química explica os fenômenos 

observados”. Há muito tempo esse é um tema relevante nas pesquisas em Ensino 

de Química. Ao investigar as concepções atomistas dos estudantes, concluiu 

Mortimer (1995, p. 26, grifo nosso): 

 
 
Através do atomismo elementar é possível discutir o que é um modelo 
científico, a relação dialética que ele deve manter com os fenômenos e 
as características de elegância, simplicidade, coerência interna e 
concordância com resultados experimentais, importantes para o sucesso de 
uma teoria científica. 
 
 

A evolução da teoria atômica geralmente aparece nos livros como uma 

sequência cronológica ou temporal, linear, mas com uma reduzida abordagem 

histórica e sem a devida contextualização sociocultural. Normalmente a 

apresentação dos modelos atômicos é iniciada com uma simples referência aos 

filósofos gregos, como elaboradores da primeira ideia de átomo, raramente com 

                                         
3
 Adota-se no texto uma diferenciação semelhante à proposta no artigo de Nelson Rui Ribas Bejarano 

e Anna Maria Pessoa de Carvalho, intitulado: A educação química no Brasil: uma visão através das 
pesquisas e publicações da área. “Sempre que nos referirmos às pesquisas em ensino de Química, 
usaremos a expressão Educação Química. Quando usarmos a expressão ensino de Química 
estaremos falando do fenômeno de se ensinar Química, sem necessariamente associá-lo à 
preocupações de pesquisa”. (BEJARANO, CARVALHO, 2000, p. 160). Considera-se aqui o termo 
Educação Química até mais abrangente que as pesquisas em ensino de Química, como delimitaram 
esses autores. Incluem-se todos os diversos aspectos que transcendem o ensino ou o cotidiano 
escolar, como o contexto social, fatores econômicos, psicológicos etc que influenciam a 
aprendizagem. 
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algum esclarecimento sobre o significado de modelos, nem tampouco de sua 

limitação, enquanto instrumento didático de explicação científica. Como alertam 

Núñez, Seixas e Ramalho (2003, p. 2): 

 
 
A compreensão da estrutura da matéria, das micropartículas no ensino de 
Ciências, se dá através de diferentes níveis de formulações conceituais nas 
quais acontecem verdadeiras rupturas epistemológicas, até chegar ao 
princípio de Incerteza para o qual não existem imagens, analogias ou 
representações que levem à ruptura epistemológica necessária, pela 
importância de formar nos alunos a consciência do sentido do conhecimento 
científico como modelo com seus limites e potencialidades explícitas. 
 
  

Na maioria dos livros adotados no ensino médio brasileiro, os modelos 

atômicos são apresentados antes das leis ponderais, não sendo apresentados 

devidamente os problemas e contradições inerentes à atividade científica. Como é 

desenvolvido o conhecimento científico? Quais as explicações para a ordem em que 

os modelos surgiram? Que polêmicas ocorreram até chegar aos modelos 

atualmente aceitos? Como as teorias foram elaboradas? Qual foi a motivação dos 

cientistas ou que problemas e soluções surgiram ao longo da História? 

Essas questões de estudo remetem à proposição de que os problemas 

científicos que acompanham a evolução do conhecimento não são abordados 

adequadamente nos livros, nem estas obras são elaboradas, levando em 

consideração a perspectiva didática do ensino por problemas, enfatizado há 

décadas, em diversos países, como um enfoque que pode motivar mais os alunos. 

Ao abordar os desafios da resolução de problemas a partir da História da 

Ciência para promover competências cognitivas na escola, González e Gatica (2008, 

p. 199, tradução nossa) defendem que no ensino da Química tem se evidenciado 

nos últimos anos uma crise 

 
 
que se manifesta nas opiniões desfavoráveis de quem, já maiores, 
recordam a Química como algo incompreensível e aborrecedor; na falta 
constante de alunos que desejam ter cursos desta área científica e na 
diminuição sistemática e ascendente de estudantes que escolhem a 
Química como carreira profissional, particularmente na área docente. 
 
 

Essa crise no ensino de Química acontece, segundo Galagovsky (2005, p. 8, 

tradução nossa) “a nível mundial e isto não parece associado à disponibilidade de 

recursos de infraestrutura, econômicos ou tecnológicos para o ensino, já que em 
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“países ricos” não se consegue despertar o interesse dos alunos”. De acordo com a 

autora: 

 
 
Efetivamente, na última década se registra um contínuo decréscimo na 
matrícula de estudantes em ciências experimentais no nível de escolaridade 
secundária, tanto nos países anglo-saxões como na América Latina, 
acompanhado de uma muito preocupante diminuição no número de alunos 
que continuam estudos universitários de química. (ibid., p. 8). 
 
 

É oportuno resgatar as indagações de Gérard Fourez, ao discutir essa crise 

na educação científica, com questionamentos pertinentes sobre que materiais 

devem ser usados no ensino de Química e se a prioridade na educação básica deve 

ser uma alfabetização científica ou a formação de cientistas. 

 
 
A química ensinada, por exemplo, será sobretudo a das substâncias puras 
(que se adquire em um fornecedor especializado) ou a de todos os dias 
(que se encontra em casa e na cozinha)? O ensino será ligado às situações 
correntes ou às de laboratório? Tudo sem, por isso, negligenciar a 
importância das substâncias puras e das situações de laboratório. Partir-se-
á da realidade vivida cotidianamente ou daquela que os cientistas já 
conceituaram? (FOURÉZ, 2003, p. 115). 
 
 

Ao elencar as diversas críticas aos conteúdos dos currículos de Ciência na 

educação básica, Izquierdo Aymerich (2005, p. 112, tradução nossa) indica uma 

“síndrome ‘século XXI’: não pode ser que estejamos explicando o mesmo que há 

cem anos, e quase da mesma maneira!”.  

Uma educação básica que vise à emancipação humana, não pode prescindir 

da problematização necessária para o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

estudantes, da capacidade de raciocínio lógico e argumentativo, enfim, de uma 

educação científica que potencialize todas as competências e habilidades exigidas 

para esse nível de ensino, como são avaliadas atualmente. 

A aprendizagem de Química nas escolas brasileiras não se alterou 

substancialmente nos últimos anos. Apesar das recomendações do MEC 

enfatizarem os conteúdos atitudinais, além dos conceituais e procedimentais, os 

conhecimentos químicos escolares têm contribuído pouco para mudanças nas 

atitudes cotidianas da sociedade brasileira. 
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Uma educação química4 que priorize mudanças de atitude pode ser uma das 

formas de garantir melhores condições de vida para as gerações futuras, 

propiciando um desenvolvimento sustentável, com uma educação científica que 

permita às pessoas, além de outras informações, compreender que “na natureza, 

nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” e que o desperdício de materiais e 

a mistura de alguns, podem ser extremamente prejudiciais à vida no planeta. 

São lecionados os conceitos sobre polímeros, que por sua vez são exigidos 

nos diversos exames, mas a capacidade de reduzir o consumo de plásticos, 

reaproveitar objetos ou mesmo reciclar, ainda são práticas pouco estimuladas pelos 

professores de Química, apesar de inúmeras investigações já apontarem a 

viabilidade da superação do ensino focado meramente nos conceitos científicos 

como conteúdos escolares.  

As diretrizes curriculares enfatizam a contextualização como estratégia 

didática eficaz para superar uma abordagem restrita dos conteúdos químicos e a 

desarticulação entre teoria e prática: 

 
 
No âmbito da área da Educação Química, são muitas as experiências 
conhecidas nas quais as abordagens dos conteúdos químicos, extrapolando 
a visão restrita desses, priorizam o estabelecimento de articulações 
dinâmicas entre teoria e prática, pela contextualização de conhecimentos 
em atividades diversificadas que enfatizam a construção coletiva de 
significados aos conceitos, em detrimento da mera transmissão repetitiva de 
“verdades” prontas e isoladas. (BRASIL, 2006, p. 117). 
 

 
 A concepção de Química como ciência exata, isenta de incertezas ou 

polêmicas, baseada apenas em evidências experimentais e cálculos, induz a uma 

compreensão equivocada do conhecimento químico e do desenvolvimento científico, 

estimulando ainda uma defasada ideia empirista de certeza, que influencia as 

imagens distorcidas dos alunos sobre a atividade científica. 

 
 
Na visão tradicional, a atividade científica é vista como independente das 
relações sociais e o conhecimento científico é considerado seguro, porque 
baseado em evidências observacional e experimental. Esta imagem tem 
forte influência de correntes epistemológicas, como o positivismo e o 

                                         
4
 Esse termo já é comum em alguns documentos e publicações nacionais e já é bastante difundido 
em outros países. Existem diversos periódicos internacionais que o utilizam há bastante tempo, 
como o estadunidense Journal of Chemical Education ou a revista mexicana Educación Química. 
Semelhante raciocínio se aplica a Ensino de Ciência e Educação Científica, expressão adotada em 
muitas publicações científicas, programas de pós-graduação e em documentos oficiais recentes. 
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empirismo lógico, e de seus reflexos no ensino de ciência e nas imagens de 
ciência dos alunos. (OKI, MORADILLO, 2008, p. 76). 
 
 

Conteúdos científicos como os conceitos químicos são apresentados por 

autores de livros sem a devida problematização, não se explica como ocorreu o 

desenvolvimento das leis e teorias, enunciadas sem a necessária contextualização 

histórica e social e com ênfase apenas dos produtos da atividade científica, sem 

explicitar os processos, problemas e contradições inerentes. 

 Alguns cientistas ainda figuram nos livros como se fossem realmente pais de 

teorias e até mesmo de áreas inteiras de conhecimento, o que contribui para a 

imagem de indivíduos solitários, prejudicando a compreensão da atividade científica 

como realmente é, coletiva e condicionada socialmente5. 

Essa prática de enaltecer alguns cientistas e suas biografias tem sido muito 

comum no mercado editorial brasileiro. Mesmo com inúmeras e consistentes críticas, 

ainda são encontrados nos livros detalhes biográficos esdrúxulos ao invés de 

informações sobre a atividade científica ou política.  

Uma das controvérsias mais importantes na História da Química envolvia uma 

teoria que persistiu por décadas e induziu à realização de inúmeros experimentos 

que foram responsáveis por grandes descobertas. Atribui-se a Lavoisier o mérito de 

ter conseguido superar essa teoria, mas de acordo com Brito (2008, p. 55): 

 

Efetivamente, embora Priestley e Cavendish fossem adeptos do flogisto, 
efetuaram também experiências que se poderão considerar como primeiros 
passos no sentido de derrubar essa teoria – em 1774 Priestley havia 
mostrado a existência do oxigênio a partir da calcinação do óxido vermelho 
de mercúrio e em 1781 Cavendish realizara a síntese da água a partir do 
oxigênio e do hidrogênio (o “ar inflamável” que havia sido descoberto por si 
anos antes). E, como atrás se afirmou, Lavoisier tivera discussões em Paris 
com Priestley sobre os seus avanços. 

 

A figura 2 mostra um dos experimentos coordenados por Lavoisier com o 

intuito de verificar a função do gás oxigênio na respiração humana, que contribuiu 

para resolver uma das contradições presentes na teoria do flogisto. A presença dos 

                                         
5
 Antoine Lavoisier é denominado Pai da Química, em muitas obras, devido à publicação do livro 

Traité Elémentaire de Chimie, em 1789, em que apresenta um novo sistema de nomenclatura, porém, 
dois anos antes, esse sistema já havia sido iniciado sob a responsabilidade de mais três eminentes 
personagens da História da Química. “Assim é que em 1787 veio à luz o Méthode de Nomenclature 
Chimique, de autoria de Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet e Fourcroy” (FILGUEIRAS, 1995, p. 
22). Robert Boyle, muitas vezes na mesma obra que nomeia Lavoisier de pai, é apresentado como 
fundador da Química, com a divulgação do livro de 1661, The Sceptical Chymist. 
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seus colaboradores e de sua esposa, que registrava os seus experimentos, 

exemplifica a atividade científica como trabalho coletivo.  

 

Figura 2 – Desenho de experimento com oxigênio, realizado por Lavoisier e colaboradores em seu 

laboratório e registrado pela sua esposa. 

Fonte: Wikipédia. 

 

No caso de Lavoisier, a sua decapitação na revolução francesa é geralmente 

destacada nas obras, porém sem esclarecimentos sobre sua atuação durante o 

período. Isso priva os alunos de aprenderem como o desenvolvimento científico 

depende do condicionamento sócio-histórico ou como evolui a partir de contradições 

e conflitos entre interpretações opostas dos mesmos fenômenos.  

 
 
é necessário evidenciar o papel do pensamento divergente na 
investigação, que se concretiza em aspectos fundamentais e erradamente 
afastados nas abordagens empiristas, como são a criação de hipóteses e 
de modelos ou o próprio desenho de experiências. Não se raciocina, pois, 
em termos de certezas, mais ou menos baseadas em evidências, mas em 
termos de hipóteses, que se apoiam, é certo, nos conhecimentos 
adquiridos, mas que são consideradas como simples tentativas de resposta 
que deverão ser postas à prova o mais rigorosamente possível. (PRAIA, 
GIL-PÉREZ, VILCHES, 2007, p. 148, grifo dos autores). 
 

Os autores alertam ainda, para a importância da superação das visões 

distorcidas da natureza da ciência na educação científica. “os problemas científicos 

constituem, inicialmente, ‘situações problemáticas’ confusas: o problema não surge 
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bem definido, sendo necessário formulá-lo de maneira precisa [...]”. (ibid., p. 148). 

Propõem como uma das soluções “O estudo qualitativo, significativo, das 

situações problemáticas abordadas, que ajude a compreender e a precisar tais 

situações à luz dos conhecimentos disponíveis, dos objetivos perseguidos…”. (ibid., 

p. 151, grifo dos autores). 

As controvérsias envolvidas na evolução dos modelos atômicos podem ser 

aproveitadas didaticamente como episódios históricos que revelem as contradições 

e os problemas surgidos durante a evolução dessa teoria, representativa da 

dinâmica de produção do conhecimento científico. 

A aprendizagem de Química, nessa perspectiva, “enfatiza situações 

problemáticas reais de forma crítica, permitindo ao aluno desenvolver 

capacidades como interpretar e analisar dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar 

e tomar decisões”. (BRASIL, 2002, p. 88, grifo nosso). 

Apesar de recomendado há bastante tempo, o ensino de Ciência com ênfase 

na estratégia de resolução de problemas ainda não foi devidamente incorporado ao 

cotidiano escolar, em parte devido à ausência dessa abordagem nos livros, que 

ainda são o principal instrumento didático. De acordo com o guia do PNLD 2012: 

“Nesse sentido, é plenamente necessário que a obra – em seu conteúdo – favoreça 

a apresentação de situações-problema que fomentem a compreensão dos 

fenômenos, bem como a construção de argumentações”. (BRASIL, 2011, p. 10). 

Comumente acompanhadas de informações históricas do período em que 

foram desenvolvidos, os modelos atômicos, se abordados de modo adequado, 

podem propiciar a compreensão das contradições envolvidas na superação de um 

determinado modelo atômico por outro.  

Ao se ressaltar o caráter dialético do conhecimento científico, destaca-se 

também o mesmo caráter no ensino e aprendizagem desse conhecimento. Apesar 

dos conteúdos químicos tradicionalmente terem sido lecionados como se fossem 

dissociados dos conhecimentos históricos e filosóficos, um aprofundamento no 

assunto revela que essa distinção é inadequada para compreender a evolução da 

teoria atômica, atualizada recentemente com a divulgação da possível descoberta 

do Bóson de Higgs, resultado dos experimentos naquela que é considerada a maior 

máquina construída até então, que envolve cientistas de várias nações. 

Resgata-se novamente a reflexão lúcida de Fourez sobre o ensino de Ciência 

e a importância da coletividade na resolução dos problemas reais com os quais se 
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deparam as pessoas, nos mais diversos contextos. Tal perspectiva deve ser 

desenvolvida na educação científica ofertada aos jovens, para que alcancem o nível 

de cidadania de que a sociedade brasileira e a humanidade, de modo geral, 

necessitam. 

 
A tradição de nosso ensino pensa espontaneamente em educar o indivíduo. 
É geralmente desta forma que a escola espera fazer de cada aluno um 
cidadão. Concretamente, todavia, nunca é inteiramente só que se 
afronta a realidade, mas também em grupo, em comunidade humana, 
em sociedade organizada. (FOUREZ, 2003, p. 114, grifo nosso). 
 
 

Compartilham dessa concepção Pozo e Crespo (2009, p. 177), quando fazem 

uma análise das dificuldades de aprendizagem de procedimentos em Química, ao 

afirmarem que “os problemas são um bom instrumento para o aluno trabalhar os 

conceitos que foram desenvolvidos na sala de aula, e alcançam um alto valor 

formativo, especialmente quando são trabalhados e discutidos em grupo”. 

Essa investigação teve como objetivo principal verificar nos livros didáticos de 

Química a presença de situações problemas e elaborar uma unidade didática de 

acordo com a perspectiva do ensino problêmico, cujo princípio filosófico é o 

materialismo dialético. O objeto de estudo foi delimitado ao tópico dos modelos 

atômicos. Esse assunto apresenta extrema relevância para a aprendizagem de 

Química na educação básica e envolve um episódio emblemático da importância da 

contradição como motor do desenvolvimento científico.  

Baseando-se nessas possibilidades, surgem questões de estudo como: O 

assunto é organizado como resultado da atividade científica? É abordado como 

problema científico? São expostas as evidências experimentais que geram os 

problemas? São evidenciadas as contradições entre os modelos? As soluções 

geraram novos problemas para o desenvolvimento científico? 

Considerando a importância dos livros para as escolas públicas brasileiras e 

seu papel como principal recurso didático utilizado pelos professores, o que 

direciona o ensino e a aprendizagem de Química no país, almeja-se, como objetivo 

deste trabalho, uma contribuição efetiva para melhorar a situação da educação 

básica brasileira.  

Diante da baixa qualidade das obras publicadas no Brasil, foram escolhidos 

para realizar a análise de conteúdo, apenas os livros de Química recomendados no 

Programa Nacional do Livro Didático, PNLD 2012, em vigor até 2014. Na avaliação 
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realizada pela comissão instituída para avaliar os livros, foram selecionados apenas 

cinco obras para serem distribuídas nas escolas, das 19 coleções inscritas 

inicialmente no processo de avaliação. 

A relevância desse estudo, além da elaboração da unidade didática, reside na 

produção de um diagnóstico de como tem sido efetivamente inserida, nos livros 

didáticos de Química produzidos no país, a abordagem do ensino por problemas. 

Devido ao papel atribuído aos livros no ensino, revela também um pouco da situação 

da aprendizagem de Química na escola pública brasileira. Em um estudo pioneiro no 

país, encontra-se uma justificativa que permanece atual: 

 

A opção de analisar livro didático é justificada pela constatação dele ser o recurso didático mais 
utilizado no processo de ensino-aprendizagem pois, para o professor tem se constituído no 
método mais comum para selecionar, preparar e/ou desenvolver o conteúdo de um curso. Para 
o aluno, a utilização do livro didático tem propiciado a apresentação e revisão da matéria 
através de textos, tabelas, gravuras, diagramas, realces de anotações e exercícios. 
(SCHNETZLER, 1981, p. 7). 

 

 

Devido a essas características, julgou-se mais apropriada uma análise de 

conteúdo de caráter qualitativo. Essa abordagem, segundo Laville e Dionne (1999, 

p. 227), remete “às nuanças de sentido que existem entre as unidades, aos elos 

lógicos entre essas unidades [...] especificidade que escapa amiúde ao domínio do 

mensurável”.  

Com a pretensão de aprimorar a aprendizagem de Química, segundo Caldas 

e Saltiel (2001, p. 216): “O estudo se insere, pois, numa perspectiva metodológica 

de análise crítica de textos didáticos, que leve fundamentalmente em conta o ponto 

de vista ‘daquele que aprende’ e não o ponto de vista ‘daquele que já sabe’”.  

Em função da análise dos livros, foi elaborada a Unidade Didática, para 

conduzir uma exposição problêmica do assunto, com situações problema 

direcionadas pelas contradições envolvidas na evolução da teoria atômica, como as 

relacionadas às descobertas de propriedades dos fenômenos químicos, que 

contribuíram para a elaboração dos modelos atômicos. 

A proposição da unidade didática com as sequências de atividades de ensino 

baseadas em métodos problêmicos se constitui uma contribuição inovadora para o 

ensino de Química no nível médio, que pode ser usada como uma alternativa ao 

ensino livresco que tem caracterizado a prática docente nas escolas. 
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O primeiro capítulo versa a respeito da educação científica e as competências 

básicas discutidas na comunidade internacional e presentes nos documentos oficiais 

brasileiros, incluindo as orientações curriculares que especificam competências em 

Química, referentes ao nível médio. 

Em seguida, é discutido o enfoque do ensino por competências, desde sua 

evolução histórica à atual concepção de competências básicas na educação 

científica e as recomendações dos documentos oficiais brasileiros sobre as 

competências em Química. 

No terceiro capítulo, é realizada uma revisão de literatura sobre o Ensino por 

Problemas e a Educação Química, as diferentes concepções do Ensino por 

Problemas e a caracterização do Ensino problêmico, com suas categorias e 

principais métodos problêmicos. 

A quarta seção do trabalho dedica-se a traçar um panorama das pesquisas 

com livros didáticos no país e sua importância para o ensino de Ciências e de 

Química, assim como a evolução do sistema nacional de distribuição de livros para 

as escolas públicas brasileiras. 

O ensino de modelos atômicos para a aprendizagem de Química é discutido 

no quinto capítulo, em que são aprofundados aspectos epistemológicos e didáticos e 

sobre o assunto e suas implicações no desenvolvimento de competências. 

No sexto capítulo é apresentada a análise de conteúdo realizada nos livros, 

com a descrição do percurso metodológico adotado, desde a elaboração das 

categorias apriorísticas e são discutidos os resultados da análise. 

No capítulo seguinte é apresentada a fundamentação sobre unidades 

didáticas, sua importância para a atividade docente e demonstra-se como foi 

elaborada a unidade baseada nos métodos problêmicos de ensino.  

Por último são comentadas as considerações finais resultantes das 

inferências da análise de conteúdo e decorrentes da elaboração da unidade didática, 

com as contribuições principais do trabalho. 

Com a pretensão de contribuir para a comunidade de educadores químicos6 e 

desenvolver uma educação que priorize seu caráter formativo, trabalhando os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, como professor da educação 

                                         
6
 Esse termo é utilizado na literatura brasileira desde o início da década de 80, quando foi publicado o 

artigo de Roseli Schnetzler, na revista Química Nova, sobre avaliação de livros didáticos, intitulado: 
Um estudo sobre o tratamento do conhecimento químico em livros didáticos brasileiros dirigidos ao 
ensino secundário de Química de 1875 a 1978.  
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pública brasileira, considero primordial a reflexão de Ramalho (2006, p. 183), ao 

questionar os objetivos das pesquisas em educação em nosso país: 

 
 

para quem pesquisamos? Sobre o que e em que condições e com que 
recursos pesquisamos? Qual o destino de nossas investigações? Os 
processos e os resultados das nossas pesquisas estão interferindo na 
construção de uma sociedade mais igualitária? 

 
 

Como principal produto resultante do Mestrado Profissionalizante em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática, espera-se que essa pesquisa se torne uma 

contribuição inovadora ao ensino de Química e à educação científica da sociedade 

brasileira, no sentido de propiciar na escola pública as competências básicas de que 

a juventude necessita para superar as desigualdades e injustiças em que se vive. 

Superação essa, sem a qual o país não pode efetivamente prosseguir no almejado 

desenvolvimento social, em que o conhecimento científico e o químico, em 

particular, são imprescindíveis. 
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2. Aprendizagem de Química no Brasil e competências básicas. 

 

A química, cuja maneira predominante de investigar é a análise,  
nada pode fazer sem o seu polo oposto, a síntese. 

Engels 

 

Em diversos países, o início do século XXI foi marcado por intensas 

discussões sobre o papel da Ciência e da Química na educação básica, sobre que 

conteúdos devem ser ensinados para atingir os objetivos de uma educação que 

possibilite uma base de conhecimentos necessários para o atual nível de 

desenvolvimento tecnológico em que as sociedades se encontram. 

Ao abordarem a resolução de problemas científicos a partir da história da 

ciência, González e Gatica (2008, p. 198) levantam a questão extremamente 

importante: “Como contribuir para que o ensino da ciência em geral e da Química em 

particular desenvolva sujeitos competentes, cidadãos críticos e cidadãs críticas que 

compreendam e utilizem efetivamente o conhecimento científico?”. 

Para conseguir exercer plenamente sua cidadania, realizar intervenções 

benéficas à sociedade, assim como prosseguir nos estudos7, o conhecimento 

químico, enquanto conhecimento científico, torna-se indispensável para a educação 

básica, se for devidamente lecionado como um meio de intervir na História. 

 
 
A Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 
horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de 
interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como 
ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e como 
construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos 
muitos aspectos da vida em sociedade. (BRASIL, 2002, p. 87, grifo nosso). 
 
 

O acesso à educação básica já se constitui um direito para os cidadãos 

brasileiros. No momento em que tramita um novo Plano Nacional de Educação 

(PNE), é válido relembrar a Constituição de 1988, chamada de “constituição cidadã”, 

                                         
7
 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em vigor, em seu artigo 35, inciso I, enfatiza como finalidade do 

ensino médio, além de aprofundar os conhecimentos adquiridos no fundamental, possibilitar o 
prosseguimento dos estudos: “O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 
de três anos, terá como finalidades: I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;”. Nos PCN+, relativo 
ao ensino de Química no ensino médio, aparece como alternativa a capacitação para o trabalho: “Em 
qualquer de suas modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar para a cidadania e 
capacitar para o aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente 
no mundo do trabalho”. 
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quando já garantia como dever do Estado “a progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”. (BRASIL, 1988, Art. 208). 

 

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 14/96 modificou a redação 
desse inciso sem alterar o espírito da redação original, inscrevendo no texto 
constitucional “a progressiva universalização do ensino médio gratuito”. A 
Constituição, portanto, confere a esse nível de ensino o estatuto de 
direito de todo cidadão. (BRASIL, 2000, p. 9, grifo nosso). 
 
 

Na mais recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), ainda vigente 

no país, apesar de inúmeras alterações desde sua promulgação em 1996, já 

constava em sua redação original como finalidade da educação básica, o exercício 

da cidadania: 

 
 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. (BRASIL, 2010, p. 5). 
 
 

Tal perspectiva foi confirmada recentemente na resolução do Conselho 

Nacional de Educação, sobre as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, 

reafirmando a educação como um direito social. Em seu artigo 3º, ratifica: “O Ensino 

Médio é um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua oferta pública e 

gratuita a todos”. (BRASIL, 2012). Nesse texto, ao tratar da organização do ensino 

médio, “A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos 

sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da 

compreensão e transformação da natureza e da sociedade”. (Art. 5º, Inciso VIII, 

§ 2º, grifo nosso). 

Elaborados há quinze anos, pelo então Ministério da Educação e Desporto 

(MEC), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais, de 

primeira à quarta série, na apresentação do documento aos professores, já 

explicitava essa perspectiva, ao afirmar que seu propósito era “apontar metas de 

qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, 

reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres” (BRASIL, 1997, p. 5), 

e elencar como primeiro objetivo geral, que os alunos sejam capazes de: 

 
compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-
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dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; (ibid., p. 7). 
 
 

Ainda como objetivos gerais, esses mesmos parâmetros indicavam que os 

alunos devem ser capazes, já no ensino fundamental, além de se posicionar de 

maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, também 

conseguirem  

 
 
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-
los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 
sua adequação. (ibid., p. 7, grifo nosso). 
 

  
Iniciados efetivamente desde o ensino fundamental, os conteúdos da 

disciplina denominada de Ciências8 configuram-se para os alunos conhecimentos 

indispensáveis para sua interação social, devido à aprendizagem de conceitos 

científicos relacionados à sua própria vida e ao seu papel no meio ambiente e na 

sociedade. Essa relevância para a própria vida mereceu destaque: 

 
 
Um conhecimento maior sobre a vida e sobre sua condição singular na 
natureza permite ao aluno se posicionar acerca de questões polêmicas 
como os desmatamentos, o acúmulo de poluentes e a manipulação gênica. 
Deve poder ainda perceber a vida humana, seu próprio corpo, como um 
todo dinâmico, que interage com o meio em sentido amplo, pois tanto a 
herança biológica quanto as condições culturais, sociais e afetivas refletem-
se no corpo. (BRASIL, 1998, p. 22). 
 

 
Nesse estágio da educação escolar, já são incluídos como conteúdos os 

modelos atômicos. Em uma pesquisa realizada recentemente com livros didáticos 

elaborados para o nono ano do ensino fundamental e aprovados no PNLD, no 

levantamento dos conteúdos de Química que foi realizado, “Todos os livros 

analisados abordam conteúdos de elementos químicos e classificação, Tabela Pe-

                                         
8
 A Expressão “Ciências” aparece desde os primeiros documentos oficiais, relacionada à natureza 

humana. Já em 1946, no decreto lei sobre o ensino primário complementar aos quatro primeiros anos 
(equivalente ao início do fundamental II, atualmente), havia a recomendação para incluir essa 
disciplina, denominada até hoje de ciências naturais: “Art. 8º O curso primário complementar, de um 
ano, terá os seguintes grupos de disciplinas e atividades educativas: [...] Ciências naturais e 
higiene”. (BRASIL, 1946, grifo nosso). É perfeitamente compreensível se levarmos em conta que 
nessa época o Ministério da Educação era o mesmo da Saúde Pública, até 1953, quando foram 
separados e surge a sigla MEC, oriunda do recém-criado Ministério da Educação e Cultura. 
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riódica, número atômico e de massa e modelos atômicos”. (MILARÉ, ALVES FILHO, 

2010, p. 44). 

Para conseguir interagir no mundo atual, com o nível de desenvolvimento 

tecnológico, e principalmente, realizar intervenções benéficas à sociedade, os 

conhecimentos científicos da área de Ciências Naturais9 tornam-se indispensáveis 

para capacitar os jovens a realizar as transformações de que a sociedade necessita. 

Ao relacionar Ciência e Tecnologia, pode-se ler nos PCN: 

 
 
A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em 
que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado. 
Neste contexto, o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a 
compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem 
como indivíduo participativo e parte integrante do Universo. Os 
conceitos e procedimentos desta área contribuem para a ampliação das 
explicações sobre os fenômenos da natureza, para o entendimento e o 
questionamento dos diferentes modos de nela intervir e, ainda, para a 
compreensão das mais variadas formas de utilizar os recursos naturais. 
(ibid., p. 15, grifo nosso). 
 
 

Apesar de historicamente no Brasil a Química ter sido lecionada sem tanta 

ênfase na formação de cidadãos, nas últimas décadas, as contribuições ao ensino 

dos conteúdos químicos e de modo geral ao ensino de Ciências, têm sido oriundas 

principalmente das áreas mais ligadas à cidadania, denominadas atualmente de 

ciências sociais, como História, Filosofia, Sociologia, etc.  

Até recentemente, História e Filosofia eram classificadas como ciências 

humanas, em oposição às ditas ciências naturais ou exatas, como Química ou 

Física. Mesmo depois de algumas contribuições das próprias ciências “duras”, como 

têm sido chamadas as áreas com maior ênfase experimental como a Química, 

alguns estudos têm apontado que ainda prevalece em muitos professores essa 

imagem da ciência dura ou rígida: 

 
 

                                         
9
 Discorda-se dessa oposição entre ciências sociais e naturais, como se o conhecimento das ditas 

ciências naturais fosse oposto aos aspectos sociais ou mesmo como se não houvesse 
condicionamento social na produção do conhecimento científico. Essa divisão foi acentuada com os 
trabalhos de filósofos alemães como Wilheim Dilthey e Heinrich Rickert, que em seu livro Os Limites 
da Conceitualização Científico-Natural, de 1902, dissociava as ciências naturais das ciências sociais, 
históricas ou culturais. Nessa obra, afirmava que “a diferença principal em relação às ciências da 
natureza não deveria ser buscada nos objetos aos quais umas e outras se devotam, mas nos 
procedimentos adotados. O que se opõe ao “natural” não é o ‘espiritual’, diz Rickert, mas o 
‘histórico’”. (MATA, 2006, p. 349). Apesar da discordância, será adotado o termo consolidado na 
comunidade acadêmica, de Ciências Naturais, para as disciplinas: Química, Física e Biologia. 
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Muito ligada a essa visão rígida, podemos mencionar a visão 
aproblemática e ahistórica (portanto, dogmática e fechada): 
transmitem-se os conhecimentos já elaborados, sem mostrar os 
problemas que lhe deram origem, qual foi sua evolução, as dificuldades 
encontradas etc., e não dando igualmente a conhecer as limitações do 
conhecimento científico atual nem as perspectivas que, entretanto, se 
abrem. (GIL PÉREZ et al, 2001, p. 131, grifo nosso). 
 
 

 Apesar da evolução dos modelos atômicos ser um dos tópicos dos livros que 

mais têm sido acompanhados de informações ligadas à História da Ciência, a 

abordagem histórica, entretanto, tem sido superficial e acrítica, meramente 

cronológica e linear, muitas vezes reduzida a datas e episódios pitorescos da 

intimidade de cientistas. Ao se considerar a origem dos livros didáticos de Química 

no país, não surpreende essa limitação na abordagem histórica e a ausência de 

situações que sejam problemas reais a serem enfrentados pelos alunos.  

 
 
No contexto histórico educacional brasileiro, ao longo do século XX, o 
ensino de Química foi-se reconfigurando, de modo a atender as demandas 
que se colocavam ao longo do período. Estabeleceu-se um ensino de 
Química voltado para a formação de técnicos e, especialmente a partir dos 
anos 70, com a crescente demanda pelos cursos superiores e mudanças no 
sistema de ingresso nas universidades brasileiras, observou-se no ensino 
de Química uma influência dos modelos gestados nos cursos preparatórios 
e pré-vestibulares. [...] Tal modelo se faria presente no mercado editorial, e 
os materiais didáticos produzidos em tais contextos, especialmente as 
“apostilas de cursinho”, passaram a ser editados na forma de livros. Desse 
modo, um significativo número de livros didáticos do período derivou 
das “apostilas de cursinho”, tendo como características básicas a 
exposição sintética dos conteúdos, muitas vezes restrita a definições e 
exemplos; a valorização de regras e macetes para resolução de exercícios; 
e um grande número de problemas e exercícios de vestibulares, com o 
objetivo de treinar os alunos para resolvê-los. (BRASIL, 2011, p. 7, grifo 
nosso). 
 
 

Alguns problemas decorrentes da atividade química industrial, como a 

degradação do meio ambiente, recentemente têm sido incluídos em obras didáticas, 

no contexto social contemporâneo, em que as questões ecológicas são mais 

discutidas. Esses problemas ambientais consequentes da aplicação dos 

conhecimentos químicos e as soluções propostas, como a perspectiva da Química 

Verde, são dialeticamente relacionados aos mesmos princípios. Em essência, 

dependem de características das reações químicas e dos modelos explicativos 

destas, inevitavelmente recorrendo à teoria atômica. 

Os problemas relacionados ao lixo envolvem tanto fatores sociais, 

decorrentes do consumismo estimulado pelo sistema capitalista, quanto fatores 
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científicos, como a composição dos materiais e suas propriedades, que permitem 

reutilizá-los ou reciclá-los. Essa preocupação é antiga na comunidade de 

educadores químicos brasileiros, como já alertavam Schnetzler e Rosa (1998, p. 31): 

 
 
o estudo das transformações químicas contribui para o entendimento 
do impacto causado pelo avanço da indústria química moderna no 
meio ambiente. Podemos considerar, por exemplo, o conjunto de 
problemas gerados pelo lixo produzido pela sociedade capitalista 
moderna. [...] Compreender a ocorrência e os mecanismos das 
transformações químicas permite ainda o entendimento de muitos 
processos que ocorrem diariamente em nossas vidas [...]. Aliado ao ponto 
de vista da formação do cidadão, podemos ainda apontar que, 
epistemologicamente, para que o sujeito conheça a química, entender esse 
conceito se torna uma necessidade central. (ibid., p. 31, grifo nosso). 
 
 

Tais considerações eram pouco enfatizadas para o ensino dessa disciplina 

antigamente, em que a desvinculação entre ciências naturais e sociais, ou Química 

e História, era predominante. Ainda hoje, as transformações químicas raramente são 

associadas às diversas transformações no mundo, apesar das recomendações 

explícitas de contextualização e a diversidade atual de materiais usados pela 

sociedade, resultante da atividade química. 

 
 
Com efeito, num mundo em que é saliente a existência de uma grande 
diversidade de materiais e de seres submetidos a contínuas mudanças, a 
ciência procura estabelecer teorias gerais que sejam aplicáveis ao estudo 
do maior número possível de fenômenos. [...] É precisamente essa 
exigência de aplicabilidade, de um funcionamento correto para descrever 
fenômenos, realizar previsões, abordar e estabelecer novos problemas 
etc., que confere crescente validade (não certeza ou caráter de verdade 
inquestionável) aos conceitos e teorias. (GIL PEREZ et al, 2001, p. 137, 
grifo nosso). 
 
 

 A aprendizagem de Química pode assumir um caráter extremamente 

importante para o cotidiano, se possibilitar aos alunos os conhecimentos e 

habilidades necessários para a cidadania, a partir da compreensão das condições 

materiais em que vivem e as possibilidades de interação social e transformação da 

sociedade. Segundo Cachapuz e outros (2011, p. 19): 

 
 
As propostas atuais favoráveis a uma alfabetização científica para todos os 
cidadãos vão mais além da tradicional importância concedida – mais verbal 
do que real – à educação científica e tecnológica, para tornar possível o 
desenvolvimento futuro. Essa educação científica converteu-se, na opinião 
dos especialistas, numa exigência urgente, num fator essencial do 
desenvolvimento das pessoas e dos povos, também a curto prazo. 
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Assim como em diversos países, na legislação educacional brasileira, o termo 

competência tem ganhado destaque. Nos documentos brasileiros, a primeira 

menção à competência aparece em 1996, na nossa Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

sobre a organização do sistema educacional no país. No artigo n. 23, nas 

disposições gerais, os legisladores incluíram como critério de organização da 

educação básica: 

 
 
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL, 2010, p. 20). 
 
 

No documento sobre a fundamentação teórico-metodológica do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), editado pelo órgão responsável pelo exame, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é 

apresentada uma definição:  

 
 
Competência é o modo como fazemos convergir nossas necessidades 
e articulamos nossas habilidades em favor de um objetivo ou solução 
de um problema, que se expressa num desafio, não redutível às 
habilidades, nem às contingências em que certa competência é requerida. 
(MACEDO, 2005, p. 21, grifo nosso). 
 
 

Para o autor, “uma das características importantes da noção de competência, 

segundo Perrenoud, é desafiar o sujeito a mobilizar os recursos no contexto de 

situação-problema para tomar decisões favoráveis ao seu objetivo ou metas”. (ibid., 

p. 29-30). Segundo Machado (2002, p. 137): “A idéia de que a meta principal da 

escola não é o ensino dos conteúdos disciplinares, mas sim o desenvolvimento das 

competências pessoais, está hoje no centro das atenções”. A concepção de 

competência como mobilizadora de saberes é ratificada (ibid., p. 145-146):  

 
 
Uma competência está sempre associada a uma mobilização de saberes. 
[...] As competências constituem, portanto, padrões de articulação do 
conhecimento a serviço da inteligência. Podem ser associadas aos 
esquemas de ação, desde os mais simples até às formas mais elaboradas 
de mobilização do conhecimento, como a capacidade de expressão nas 
diversas linguagens, a capacidade de argumentação na defesa de um ponto 
de vista, a capacidade de tomar decisões, de enfrentar situações-problema, 
de pensar sobre e elaborar proposta de intervenção na realidade. Embora 
pareça desnecessário, convém reiterar que a função precípua da escola 
básica é a construção da pessoalidade, que inclui a cidadania, e não a 
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formação de especialistas em qualquer das disciplinas. [...] Na escola 
básica, portanto, nenhum conhecimento deveria justificar-se como um fim 
em si mesmo: as pessoas é que contam, com seus anseios, com a 
diversidade de seus projetos. 
 
 

As competências, desse modo, assumem uma importância primordial na 

concepção de escola básica na atualidade. De acordo com Machado (2002, p. 151): 

“a formação escolar deve prover as pessoas de competências básicas [...] tendo em 

vista a tomada de decisões, a solução de problemas ou o alcance de objetivos 

previamente traçados; a capacidade de colaborar, de trabalhar em equipe”.  

 

 

2.1 Competências, uma contextualização histórica. 

 

Nas últimas décadas, as mudanças ocorridas no mundo provocaram 

implicações profundas nas relações entre educação e trabalho, que têm influenciado 

profundamente o contexto pedagógico. “[...] o surgimento da noção de competência, 

principalmente a de ordem profissional, é identificada com as transformações 

produtivas que ocorreram a partir da década de 1980”. (RAMOS, 2001, p. 20). 

 
 
O conceito competência, de acordo com Hirata (1994), é marcado política e 
ideologicamente por sua origem empresarial, o que explica o fato de muitos 
modelos de formação de profissionais terem sido orientados para a 
formação de competências. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 127). 
 
 

A noção de competência foi inserida a partir da perspectiva da qualificação 

profissional, “pois, sendo uma noção originária da psicologia, ela chamaria a atenção 

para os atributos subjetivos mobilizados no trabalho, sob a forma de capacidades 

cognitivas, socioafetivas e psicomotoras”. (RAMOS, 2002, p. 402).  

No contexto educacional, entretanto, o significado desse termo tem adquirido 

novas conotações e ganhado destaque nos projetos e políticas de governo, relativos 

à educação básica. “A noção de competência aqui tratada (no sentido atual) 

constitui-se num eixo orientador da formação para a cidadania, sendo, portanto, um 

conceito estruturante dos projetos curriculares”. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 127). 

 
 
A forte associação de ‘competência’ ao mundo do trabalho leva-nos a refletir 
sobre quais são seus sentidos na educação básica, uma vez que a 
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educação nesse nível de escolaridade não está voltada só para o mundo do 
trabalho. (ibid., p. 126). 
 
 

Ao transpor o sentido original de capacitação para o trabalho, o significado 

pedagógico do termo adquire uma conotação relacionada ao processo de 

aprendizagem dos conhecimentos e principalmente, sua aplicação em diferentes 

situações da vida. Pérez Gómez (2007, p. 10, tradução nossa) indica uma definição 

de competência, adotada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE): 

 
a capacidade de responder a demandas complexas e levar a cabo tarefas 
diversas de forma adequada. Supõe uma combinação de habilidades 
práticas, conhecimentos, motivação, valores éticos, atitudes, emoções e 
outros componentes sociais e de comportamento que se mobilizam 
conjuntamente para lograr uma ação eficaz. 

 
 

Recorrente nos atuais documentos brasileiros e internacionais, a noção de 

competência remete à origem da moderna concepção de currículo e à relação entre 

empresa e escola ou administração e gestão escolar. Mais comum no Brasil em 

meados da década de 90, momento de elaboração das orientações curriculares para 

o ensino médio, a própria concepção de currículo no país já sofria influências 

externas da sociedade estadunidense, bem anteriores a esse momento, segundo 

Geraldi (1994, p. 114): 

 
 
[...] a chamada concepção moderna de currículo tem suas bases na 
sociedade americana no início deste século, consequência de sua primeira 
revolução industrial. Tem em Bobbit o seu principal expoente, seguido de 
Chartes e Snedden. Estes autores, sob a influência de Taylor, propuseram o 
transplante dos princípios da administração científica para a escola e depois 
para currículo [...]. 
 

 

 A autora, ao apresentar detalhes históricos importantes sobre as concepções 

de currículo no Brasil, enfatiza ainda, uma possível origem industrial de muitos 

termos ligados à noção de competência que tem sido gradativamente adotada no 

país, além da contextualização política de um período marcante da história da 

educação brasileira, sob forte influência tecnicista (ibid., p. 113-114): 

 
 
[...] cada meta a ser atingida no processo educativo era composta de um 
conjunto de conceitos e/ou habilidades específicas. Para poder controlar 
sua execução, como na fábrica se controlava os movimentos do operário 
com a máquina, em função da meta a ser atingida, era necessário criar 
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padrões de medida para o currículo. [...] Segundo Domingues (1986), a 
influencia desse paradigma no Brasil é mais evidente a partir de 1966, com 
a publicação do livro de Dalilla C. Sperb, discípula da matriz de 
Bobbit/Tyler/Taba. Teve sua plena hegemonia na década de 70, fase do 
auge do tecnicismo na política estatal brasileira. “Coincidentemente”, a 
publicação desse manual se dá após o golpe militar de 1964 e no período 
em que foi assinada uma série de convênios entre o MEC e seus órgãos e a 
Agency for International Development (AID), conforme assinala Romanelli 
(1978, p. 196-7). São os conhecidos acordos MEC-USAID. 
 
 

 Felizmente, a História prosseguiu com uma reviravolta nos acontecimentos 

que marcaram mudanças profundas nas concepções curriculares no mundo e que 

influenciariam novamente as modificações nas orientações brasileiras no período 

posterior à abertura política no país. Nas palavras de Palma Filho, citado por Geraldi 

(1994, p. 115, grifo nosso): 

 
 
Curiosa e triste ironia essa que a História nos pregou. Exatamente no 
momento em que, no Brasil, o pensamento educacional oficial se esforçava 
em adotar nos currículos oficiais o paradigma técnico-linear, através da 
elaboração pelas Unidades da Federação, dos Guias Curriculares, o citado 
paradigma começava a ser criticado nos seus fundamentos, e a partir das 
propostas educacionais de um emérito educador brasileiro, que naquele 
momento estava impedido de aqui expor suas idéias.  
 
 

 Inicialmente, as reformas curriculares que introduziram a noção de 

competência nos currículos, sofreram forte influência tecnicista, assim como do 

pensamento dominante estadunidense, que apoiava e mantinha várias ditaduras na 

América Latina. Nesse processo histórico, entretanto, ocorreu um surpreendente 

episódio, representativo da capacidade de transformação social propiciada pela 

análise dialética, então objeto de estudo incipiente de alguns educadores. No 

momento em que os primeiros guias curriculares nacionais eram elaborados, os 

intelectuais estadunidenses tomam “contato com Pedagogia do Oprimido, do 

[exilado] brasileiro Paulo Freire que vai se constituir na obra catalizadora (sic) do 

movimento que produz a ruptura com o paradigma técnico-linear” (ibid., p. 115). 

 
 
Diz Moreira (1990) que, no que se refere ao pensamento curricular, os 
estudos de Paulo Freire representam o primeiro esforço, no Brasil, de 
enfocar conhecimento e currículo a partir de um interesse em 
emancipação e evidencia as semelhanças de seu trabalho com o de 
Habermas. É em 1973, na Primeira Conferência sobre Teoria de Currículo, 
em Nova York, denominada: Heightened Consciousness, Cultural 
Revolution and Curriculum theory, que se organiza como movimento a 
ruptura com esse paradigma. Informa Domingues (1988), que o 
organizador, William Pinar, conseguiu agrupar diferentes posições em torno 
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de uma tônica comum: colocar em questão o paradigma técnico-linear. 
Parte dos autores editados na obra relativa à Conferência apresenta Paulo 
Freire como uma das referências chaves. (ibid., p. 115, grifo nosso). 
 
 

Com o fim do regime ditatorial no Brasil, a abertura política propiciou também 

o acesso a novas referências teóricas e diversas modificações curriculares têm sido 

propostas, baseadas em múltiplas correntes ideológicas e variadas tendências 

pedagógicas, mas a noção de competência se estabelece inicialmente em um 

contexto educacional ainda influenciado pelo tecnicismo.  

Na década de 90, a antiga associação taylorista entre trabalho e escola 

influenciou a implantação das competências nas reformas curriculares iniciais, cuja 

concepção fragmentada ocasionou a equivocada separação entre ensino médio e 

técnico, desestruturando uma experiência bem sucedida da educação básica no 

país, as antigas escolas técnicas federais, hoje Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

 
 
As mudanças tecnológicas e organizacionais do trabalho por que passam 
os países de capitalismo avançado a partir dos meados da década de 1980 
configuraram o mundo produtivo com algumas características [...]. No 
contexto dessas transformações, estudos sociológicos e pedagógicos 
recuperam o debate sobre a qualificação, ao mesmo tempo em que se 
testemunha a emergência da noção de competência [...] Assim, em 
1997, após a aprovação da Lei no 9.394/96, o Decreto no 2.208/97 impôs 
um conjunto de reformas à educação profissional no país, sendo a principal 
delas a separação estrutural entre o ensino médio e o técnico. Modificada a 
estrutura do ensino técnico, avançou-se para o processo de reforma 
curricular, introduzindo-se a noção de competência como referência 
primordial. (RAMOS, 2002, p. 404, grifo nosso). 
 
 

A mesma autora enfatiza ainda a importância das competências para diminuir 

a distância entre os conteúdos escolares presentes nos currículos e os 

conhecimentos necessários ao mundo do trabalho, devido a características das 

competências que permitem uma adaptação maior a situações reais, exigência 

necessária ao contexto profissional.  

 
 
A ênfase na dimensão experimental da qualificação permite tomar a noção 
de competência como referência da educação profissional também sob a 
ótica curricular. São comuns as críticas de que a formação conferida pelas 
instituições não atende às necessidades das empresas. A noção de 
competência torna-se um código privilegiado no sentido desta coerência, 
porque se presta às análises dos processos de trabalho e, por suposto, 
pode levar aos currículos escolares os conteúdos reais do trabalho. A 
qualificação não teria cumprido esse papel por manter-se determinada pelos 
títulos e diplomas. Ao passo que estes últimos são códigos consolidados, 
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duradouros e rígidos, as competências seriam dinâmicas, mutáveis e 
flexíveis e, assim, apropriadas ao estreitamento da relação 
escola/empresa. (ibid., p. 404, grifo nosso). 
 
 

O simples uso do plural já conferia um significado especial ao termo. Segundo 

Ricardo e Zylbersztajn (2008, p. 259-260): “Durand (2001) utiliza o termo 

competências no plural para indicar que elas se conjugam em rede. Isambert-Jamati 

(1997) destaca que o uso de competências no plural enfatiza sua diversidade”.  

 
 
O termo competências não é novo no campo educacional e na formação 
profissional. J. Bruner (1971) e Nagel e Richiman (1977), por exemplo, já 
falavam de competências e habilidades, mas com sentidos diferentes do 
que se discute hoje. Os livros de Philippe Perrenoud, para citar um dos mais 
conhecidos no Brasil, começaram, de fato, a serem lidos e traduzidos para o 
português depois da LDB/96. Entretanto, Lucie Tanguy já fazia algumas 
críticas em relação à noção de competências em um livro traduzido para o 
português em 1997 [...]. (ibid., p. 263). 
 
 

Os mesmos investigadores ainda advertem quanto à imprecisão semântica do 

termo: “Optou-se aqui por designar as competências [...] como sendo noções ou 

conceitos, pois não há uma definição clara ou consenso, numa semântica objetiva, 

para tais termos na literatura”. (ibid., p. 259-260). 

 
 
Ocorre que essas noções, embora não tenham sido objeto de 
aprofundamento teórico e, ao que parece, nem uma preocupação central no 
momento da elaboração dos PCN, aparecem nos textos dos documentos e 
causam dificuldades de compreensão, além de serem alvos de muitas 
críticas, conforme verificaram Ricardo e Zylbersztajn (2002 e 2007). 
Segundo Silva (2008), “as distintas formas de expressar o que se há de 
entender por competências evidenciam as ambiguidades presentes em 
documentos e proposições oficiais” (p.140). Para a autora, a ausência de 
clareza e a fluidez com que o termo competências é tratado nas DCNEM e 
nos PCN praticamente inviabilizam sua utilização como conceito norteador 
da organização curricular. (ibid., p. 265). 
 
 

Ao investigarem os autores dos PCNs, mostrando a sua visão a respeito da 

noção de competências, foram publicadas revelações estarrecedoras acerca da 

escolha dessa expressão para utilizar no texto oficial. Declarações como a seguinte, 

de um dos autores, transcrita por Ricardo e Zylbersztajn (2008, p. 260, grifo nosso): 

 
 
[...] a gente não definiu que a proposta deveria ser Parâmetros Curriculares 
Nacionais baseados em competências e habilidades. Isso já foi uma 
proposta do próprio MEC, quer dizer, nem nós tínhamos clareza, nem 
fomos nós que optamos que a proposta deveria ser através de 
competências e habilidades.  
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A constatação de que a abordagem das competências não ocorreu por 

iniciativa dos autores dos parâmetros curriculares, demonstra o caráter pouco 

democrático durante a elaboração deste e de outros textos oficiais no período e 

explicita certa inconsistência teórica desse documento.  

 
 
[...] se, por um lado, o discurso das competências se mostrou pertinente 
para expressar objetivos mais amplos para a formação do educando e 
superar a mera transmissão de conteúdos específicos, por outro, trouxe 
consigo alguns problemas que já eram tratados na literatura, especialmente 
pela sociologia do trabalho. O termo competências não era apenas uma 
palavra nova para designar intenções educacionais, mas carregava 
concepções e significados que, por não terem sido explicitados nas DCNEM 
e PCN, levaram a críticas a esses documentos, algumas sustentadas do 
ponto de vista teórico, outras não. (ibid., p. 260-261). 
 
 

Diante de variadas propostas de currículos com abordagem por 

competências, assim como formação de professores nessa perspectiva, algumas 

críticas afirmavam que “as competências passaram a ser responsáveis pela escolha 

das atividades de aprendizagem ou dos conteúdos [...] enfatizando-se mais o uso do 

conhecimento”. (DIAS, LOPES, 2003, p. 1162-1163). “Isso remete a uma outra 

crítica comum às DCNEM e aos PCN, que é a de esvaziar os programas escolares, 

diminuindo a importância dos conteúdos disciplinares”. (RICARDO, 

ZYLBERSZTAJN, 2008, p. 262-264). Outras ainda apontavam limitações na própria 

conceituação de competências. 

 
 
Alguns autores consideram a problemática dos objetivos em pedagogia 
ultrapassada, tanto devido à evolução do trabalho, quanto ao advento da 
psicologia cognitiva. A competência toma o lugar da noção de 
comportamento antes associada aos objetivos e confundida com o próprio 
conteúdo da capacidade. Perrenoud (1999) é menos enfático quanto a esta 
superação. Admite, ainda, que, às vezes, fala-se em competências apenas 
para insistir na necessidade de expressar os objetivos de um ensino em 
termos de condutas e práticas observáveis. [...] Neste caso, tal como os 
objetivos comportamentais se confundiam com o próprio domínio do 
conhecimento, a associação de uma competência a um simples objetivo 
de aprendizado sugere, erradamente, que cada aquisição escolar 
verificável é uma competência. (RAMOS, 2001, p. 20-21, grifo nosso). 
 
 

Essa preocupação em definir padrões de competência foi notória na última 

década do século XX, um período de mudanças profundas na economia mundial. 

Em função da globalização acelerada, as reformas curriculares eram tão 
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influenciadas externamente quanto os modelos importados de pacotes econômicos. 

Pérez Gomez (2007, p. 10, tradução e grifo nosso) sintetizou bem esse período: 

 
 
O enfoque de competências se tornou popular nos Estados Unidos desde 
1970, no movimento de formação profissional dos docentes baseado em 
competências. [...] na década de 1990 com o sistema nacional de 
qualificações profissionais no Reino Unido e outros movimentos similares 
em diferentes países do mundo anglo-saxão, preocupados por definir 
padrões de competência e perfis competenciais para facilitar o 
desenvolvimento e a formação de capital humano e profissional adequado à 
competitividade da economia global. Apegada a esta tradição, se alimenta e 
mantém a interpretação condutivista do conceito de competências [...] O 
planejamento condutivista divide o conceito de competência em 
comportamentos e atuações que correspondem a discretas e simples 
tarefas, cuja soma ou agrupação justaposta constituem uma competência 
pessoal ou profissional. Do mesmo modo, consideram que as 
competências podem facilmente se medir com procedimentos padrão 
ao ser a soma linear de comportamentos simples e tarefas discretas. 
 
 

Essa equivocada associação, juntamente com a confusão entre qualificação, 

competências e habilidades, se instaurava no Brasil entre estudiosos e técnicos do 

Ministério da Educação. Ao se referir ao sistema de certificação de competências em 

educação profissional, a coordenadora geral da Educação Profissional do MEC, 

Cleunice Rehem (2001, p. 44), destacava: “Os processos avaliarão competências, 

baseando-se em evidências de desempenho, provas práticas e portfólios, em que o 

candidato demonstrará suas habilidades por diversas possibilidades”.  

Da antiga origem do termo, a partir da influência econômica neoliberal, de 

priorização da educação para o mercado de trabalho, ao significado atual, no 

contexto educativo moderno, muitas ressignificações foram acrescentadas à noção 

de competência. Segundo Pérez Gómez (op. cit., p. 5): 

 
 
O termo competências tem uma larga tradição e se encontra contaminado 
por uma carga pesada de interpretações condutivistas que pouco têm 
contribuído para fazer compreender a complexidade dos processos de 
ensino e aprendizagem dos seres humanos. Na atualidade [...] o conceito se 
apresenta dentro de uma interpretação compreensiva claramente distinta, e 
se identificam três eixos de competências fundamentais, com os quais 
dificilmente se pode estar em desacordo, como as finalidades básicas que 
deve se propor a escola contemporânea se pretende responder às 
exigências das complexas sociedades atuais.  
 

Apesar do contexto em que ressurgiu, a noção de competências tem sido 

aprimorada e atualmente é um princípio comum a inúmeras propostas curriculares 

em diversos países. Distante do sentido tecnicista inicial, o conceito de competência 
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passou a ser considerado primordial na educação contemporânea, que exige novas 

abordagens metodológicas, como o enfoque da resolução de problemas: 

 
 
Um currículo baseado em competência parte da análise do processo de 
trabalho, da qual se constrói uma matriz referencial a ser transposta 
pedagogicamente para uma organização modular, adotando-se uma 
abordagem metodológica baseada em projetos ou resolução de 
problemas. (RAMOS, 2002, p. 404, grifo nosso). 
 

 

Como afirma Machado (2002, p. 141): “No contexto educacional, a noção de 

competência é muito mais fecunda e abrangente, mantendo, com a idéia de 

disciplina, importantes vínculos, como, por exemplo, o caráter de mediação”. 

No final da década de 90, na Europa, teve início uma série de mudanças no 

currículo que culminaram em uma delimitação mais precisa sobre competências 

fundamentais e diversos documentos têm sido produzidos com o intuito de definir 

melhor e selecionar competências indispensáveis para uma educação científica que 

vise à cidadania: 

 
 
Um destes documentos germinais é denominado DeSeCo (Definição e 
Seleção de Competências) cuja primeira versão aparece no ano 2000 e cuja 
versão definitiva se difunde no ano 2003. A partir deste, a maioria dos 
países da OCDE, entre eles a União Europeia e Espanha, haviam 
começado a reformular o currículo escolar em torno do controvertido, 
complexo e poderoso conceito de competências. [...] DeSeCo define as 
competências como conjuntos complexos de conhecimentos, 
habilidades, atitudes, valores, emoções e motivações que cada 
indivíduo ou cada grupo põe em ação em um contexto concreto para 
fazer frente às demandas peculiares de cada situação. (PÉREZ GÓMEZ, 
2007, p. 9-11, tradução e grifo nossos). 
 
 
 

2.2 Competências básicas na Educação Científica. 

 

As mudanças sociais cada vez mais rápidas, pelas quais as diversas nações 

têm passado ultimamente, são demonstrativas da influência dos avanços científicos 

e tecnológicos no cotidiano da sociedade. Exemplo significativo foram as revoluções 

recentes nos países árabes, associadas à capacidade de comunicação dos 

modernos aparelhos celulares e redes sociais. Internacionalmente, a importância do 

ensino de ciência e seu papel estratégico para o desenvolvimento de uma nação 

têm sido amplamente debatidos. 
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Existe um amplo consenso acerca da necessidade de uma alfabetização 
científica que permita preparar as cidadãs e os cidadãos para a tomada de 
decisões. Assim, na Conferência Mundial sobre a Ciência para o século 
XXI, sob os auspícios da UNESCO e do Conselho Internacional para a 
Ciência, declara-se: Para que um país esteja em condições de atender 
às necessidades fundamentais da sua população, o ensino das 
ciências e da tecnologia é um imperativo estratégico […]. (PRAIA, GIL-
PÉREZ, VILCHES, 2007, p. 142, grifo nosso). 
 

 
Na sociedade atual, conhecimentos científicos são imprescindíveis para as 

pessoas exercerem plenamente sua cidadania, além de habilitá-las para as diversas 

atividades profissionais, com variados processos produtivos, que envolvem 

fenômenos naturais, cuja compreensão requer também conhecimentos aprendidos 

no estudo das ditas ciências naturais. 

 
 
Nos últimos anos, têm sido sugeridas diferentes iniciativas de inovação 
baseadas na investigação em didática das ciências naturais, que promovem 
mudanças curriculares no ensino de ciências naturais, para instaurar o 
desenvolvimento de habilidades e destrezas que permitam aos estudantes 
mediante processos reflexivos a construção e ressignificação dos 
conhecimentos científicos que aprendem. Essas habilidades e destrezas se 
estabeleceram em um campo teórico bastante complexo, dinâmico e um 
tanto difuso denominado competências. (GONZÁLEZ, GATICA, 2008, p. 
198, tradução nossa). 
 
 

Na educação básica, o estabelecimento de competências gerais como 

princípios norteadores para o ensino de ciências naturais tem se difundido 

mundialmente como uma orientação didática para a realização de uma educação 

científica voltada à cidadania e à emancipação das pessoas, em que suas 

capacidades cognitivas sejam plenamente desenvolvidas, tornando-as capazes de 

lidar com os inusitados problemas das situações cotidianas. Como afirma Libâneo 

(2004, p. 5, grifo nosso): 

 
 
Com efeito, as crianças e jovens vão à escola para aprender cultura e 
internalizar os meios cognitivos de compreender e transformar o mundo. 
Para isso, é necessário pensar – estimular a capacidade de raciocínio e 
julgamento, melhorar a capacidade reflexiva e desenvolver as competências 
do pensar. A didática tem o compromisso com a busca da qualidade 
cognitiva das aprendizagens, esta, por sua vez, associada à aprendizagem 
do pensar. Cabe-lhe investigar como ajudar os alunos a se constituírem 
como sujeitos pensantes e críticos, capazes de pensar e lidar com 
conceitos, argumentar, resolver problemas, diante de dilemas e 
problemas da vida prática. 
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Diante dos inúmeros problemas que surgem nas atividades mais simples do 

cotidiano, uma estratégia de ensino baseada no desenvolvimento de competências 

básicas e na capacidade de resolução de problemas, associada à profícua relação 

entre conceitos cotidianos e científicos, pode catalisar a aprendizagem do 

conhecimento científico e possibilitar as necessárias mudanças que as demandas 

sociais exigem atualmente. No que se refere ao ensino das ciências da natureza, 

nas orientações curriculares nacionais para o ensino médio, encontra-se:  

 
 
A compreensão do que sejam as competências é um dos maiores 
obstáculos para a implantação dos Parâmetros Curriculares na escola. A 
noção de competências, por ter sua origem na formação profissional, reflete 
mudanças significativas nas relações de produção e trabalho. Sendo o 
objetivo principal do ensino médio a formação da autonomia crítica do 
educando, esta deve dar-se sob três aspectos: intelectual, político e 
econômico. Em seu aspecto intelectual, a autonomia permite o pensamento 
independente, ou seja, educar sujeitos que utilizem seus conhecimentos, 
que pensem por si mesmos. Em sua dimensão política, a autonomia 
garante a participação ativa dos sujeitos na vida cidadã. A autonomia 
econômica deve assegurar uma formação para a sobrevivência material por 
meio do trabalho. (BRASIL, 2006, p. 46). 
 
 

 Nos livros de Ciências do nível fundamental, essa orientação didática já pode 

ser percebida. Entre as coleções disponíveis que serão escolhidas nas escolas do 

país, segundo os autores do Guia de Livros Didáticos PNLD 2013, as obras 

apresentadas 

 
 
contribuem para familiarizar o aluno com a pesquisa, orientando-o para a 
investigação de fenômenos e temas que evidenciam a utilidade da 
Ciência para o bem estar social e para a formação de cidadãos aptos a 
responder aos questionamentos que o século XXI coloca. (BRASIL, 
2012, p. 7, grifo nosso). 
 
 

No mundo moderno, até para as atividades corriqueiras, torna-se necessário 

certo nível de escolaridade e o desenvolvimento de competências consideradas 

básicas, para acompanhar as inovações tecnológicas presentes no cotidiano, 

usufruir dos produtos disponíveis e manter um nível de consumo sustentável. 

 
 
Cabe também destacar o fato de que, na sociedade moderna, ou pós-
moderna, não é apenas a atividade profissional que requer um nível de 
escolaridade cada vez mais alto, é também a vida cotidiana. Estamos 
entrando em um mundo de auto-atendimento, senhas, processos 
seqüenciais, bulas de remédios, etc., que exige de nós novas 



47 

 

competências, formas de pensar e novos modos de nos relacionarmos 
com os outros. (IRELAND, 2007, p. 26, grifo nosso). 
 
  

Nessa denominada sociedade da informação, conhecimentos científicos 

condicionam o pleno exercício da cidadania, além de habilitar as pessoas para as 

diversas atividades profissionais, com variados processos produtivos, que envolvem 

fenômenos naturais. O nível de desenvolvimento tecnológico atingido pela 

sociedade contemporânea, como enfatiza Saviani (2007, p.160, grifo nosso): 

“coloca a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos sistemáticos, sem 

o que não se pode ser cidadão, isto é, não se pode participar ativamente da 

vida da sociedade”. O autor afirma ainda: 

 
 
O acervo em referência inclui a linguagem escrita e a matemática, já 
incorporadas na vida da sociedade atual; as ciências naturais, cujos 
elementos básicos relativos ao conhecimento das leis que regem a natureza 
são necessários para compreender as transformações operadas pela ação 
do homem sobre o meio ambiente; e as ciências sociais, pelas quais se 
pode compreender as relações entre os homens, as formas como eles se 
organizam, as instituições que criam e as regras de convivência que 
estabelecem, com a consequente definição de direitos e deveres. O último 
componente (ciências sociais) corresponde, na atual estrutura, aos 
conteúdos de história e geografia. (ibid., p. 160). 
 
 

Esses conhecimentos mínimos, necessários para o mundo atual, que 

envolvem conteúdos científicos, podem ser considerados competências básicas ou 

fundamentais. Ao discutir o sentido das competências básicas como referência da 

educação do cidadão, declara Pérez Gómez (2007, p. 11, tradução nossa, grifo do 

autor): “Consideram-se competências fundamentais aquelas competências 

imprescindíveis de que necessitam todos os indivíduos para fazer frente às 

exigências dos diferentes contextos de sua vida como cidadãos”. 

O autor espanhol destaca as seguintes características principais, mostradas 

na figura 3, em conformidade com esse conceito de competências fundamentais, 

levando em consideração os trabalhos centrais que sustentam o documento de 

DeSeCo, e seus desenvolvimentos críticos posteriores, como os trabalhos de 

Hipkins (2006), Brewerton (2004), Car (2004, 2006), Perreneoud (2001), Kegan 

(2001) e Rychen e Salganik (2003), denominando-as de competências básicas: 
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Figura 3 – Quadro com as principais características das competências básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pérez Gómez, 2007, p. 13, tradução nossa. 

 

 

Machado (2002, p. 144) enuncia sinteticamente cinco competências 

fundamentais, resultante de uma análise da matriz de competências do ENEM. 

Aparecem indicadas como capacidades: 

 

de expressão em diferentes linguagens; de compreensão de fenômenos 
físicos, naturais e sociais; de referir os conceitos disciplinares a contextos 
específicos, enfrentando situações-problema; de argumentar, de negociar 
significados, buscando acordos por meio do discurso; de projetar ações, de 
pensar propostas de intervenção solidária na realidade. 
 
 

Apesar de ainda não haver consenso sobre essa proposta e sobre o próprio 

conceito de competências, como um dos princípios pedagógicos principais desse 

enfoque, pode-se destacar a necessidade de associar o conhecimento científico às 

situações presentes no cotidiano das pessoas, que exige constantemente um 

enfrentamento de problemas. 

 
A pretensão central do currículo escolar não é transmitir informações e 
conhecimentos, mas sim provocar o desenvolvimento de competências 
básicas. [...] O desenvolvimento das competências fundamentais requer 
focalizar nas situações reais e propor atividades autênticas. Vincular o 
conhecimento aos problemas importantes da vida cotidiana. (PÉREZ 
GÓMEZ, 2007, p. 23, tradução e grifo nossos). 
 
 

Definir as finalidades educativas em termos de competências básicas implica 

em mudanças significativas na forma de entender e atuar na escola. Entre as 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS COMPETÊNCIAS BÁSICAS 
 

 CARÁTER HOLÍSTICO E INTEGRADO. Conhecimentos, capacidades, atitudes valores 
e emoções não podem ser entendidos de maneira separada. 

 CARÁTER CONTEXTUAL. As competências se concretizam e desenvolvem vinculadas 
aos diferentes contextos de ação. 

 DIMENSÃO ÉTICA. As competências se nutrem das atitudes, valores e compromissos 
que os sujeitos vão adotando ao longo da vida. 

 CARÁTER CRIATIVO DA TRANSFERÊNCIA. A transferência deve ser entendida como 
um processo de adaptação criativa em cada contexto. 

 CARÁTER REFLEXIVO. As competências básicas supõem um processo permanente de 
reflexão para harmonizar as intenções com as possibilidades de cada contexto. 

 CARÁTER EVOLUTIVO. Desenvolvem-se, aperfeiçoam, ampliam, ou se deterioram e 
restringem ao longo da vida. 
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múltiplas implicações pedagógicas dessa mudança curricular, são destacadas as 

seguintes, segundo os critérios do DeSeCo, apresentadas na figura 4: 

 

Figura 4 – Quadro com implicações pedagógicas das competências básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pérez Gómez, 2007, p. 23, tradução nossa. 

 

 

De acordo com o que consta no PCN+ das ciências da natureza (BRASIL, 

2002, p. 9): “Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão 

difíceis contradições, estar formado para a vida significa mais do que reproduzir 

dados, denominar classificações ou identificar símbolos”. 

 Segundo essa recomendação, no âmbito das competências básicas que 

possibilitem devidamente a articulação e o sentido dos conhecimentos, já no ensino 

médio, formar-se para a vida implica em: 

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS SUBJACENTES 
AO ENFOQUE BASEADO NAS COMPETÊNCIAS 

 
 

 A pretensão central do dispositivo escolar não é transmitir informações e conhecimentos, e sim 
provocar o desenvolvimento de competências básicas. 

 O objetivo dos processos de ensino não deve ser que os alunos aprendam as disciplinas, e sim 
que reconstruam seus modelos mentais vulgares, seus esquemas de pensamento. 

 Provocar aprendizagem relevante das competências básicas requer envolver ativamente ao 
estudante em processos de busca, estudo, experimentação, reflexão, aplicação e comunicação 
do conhecimento. 

 O desenvolvimento das competências fundamentais requer focalizar nas situações reais e 
propor atividades autênticas. Vincular o conhecimento aos problemas importantes da vida 
cotidiana. 

 A organização espacial e temporal dos contextos escolares devem contemplar a flexibilidade e 
criatividade requerida pela natureza das tarefas autênticas e pelas exigências de vinculação 
com o entorno social. 

 Aprender em situações de incerteza e em processos permanentes de mudança é uma condição 
para o desenvolvimento de competências básicas e para aprender a aprender. 

 A estratégia didática mais relevante se concretiza na preparação de ambientes de 
aprendizagem caracterizados pelo intercâmbio e vivência da cultura mais viva e elaborada.  

 A aprendizagem relevante requer estimular a metacognição de cada estudante, sua capacidade 
para compreender e governar seu próprio e singular processo de aprender e de aprender a 
aprender. 

 A cooperação entre iguais é uma estratégia didática de primeira ordem. A cooperação inclui o 
diálogo, o debate e a discordância, o respeito às diferenças, saber escutar, enriquecer-se com 
as contribuições alheias e ter a generosidade suficiente para oferecer o melhor de si mesmo.  

 O desenvolvimento das competências requer proporcionar um ambiente seguro e caloroso no 
qual o aprendiz se sinta livre e confiante para provar, equivocar-se, realimentar, e voltar a 
provar. 

 A avaliação educativa do rendimento dos alunos deve ser entendida basicamente como 
avaliação formativa, para facilitar o desenvolvimento em cada indivíduo de suas competências 
de compreensão e atuação. 

 A função do docente para o desenvolvimento de competências pode conceber-se como a 
tutoria da aprendizagem dos estudantes, o que implica elaborar, planejar, organizar, estimular, 
acompanhar, avaliar e reconduzir seus processos de aprendizagem. 
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saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar 
problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática 
e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente, 
adquirir uma atitude de permanente aprendizado. Uma formação com tal 
ambição exige métodos de aprendizagem compatíveis, ou seja, condições 
efetivas para que os alunos possam: comunicar-se e argumentar; defrontar-
se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los (ibid., p. 9). 
 
 

Se considerarmos a educação básica como o nível educacional que deve 

propiciar conhecimento suficiente às pessoas para o pleno exercício da cidadania, 

os conteúdos escolares podem motivar os alunos e contribuir para formar cidadãos, 

desde que propiciem condições para que enfrentem os diversos problemas reais do 

cotidiano e busquem as soluções de que a sociedade necessita. Desde o início do 

século, se enfatiza a educação científica para a formação cidadã. 

 
 
A Educação em Ciências, tomada como um processo de construção de 
saberes e não como uma mera transmissão desses saberes, tem assim 
reflexos na formação do indivíduo, que vão para além da Ciência 
propriamente dita e constituem uma mais valia para a sua formação. A 
Educação em Ciências não só contribui para a formação do indivíduo como 
cidadão mas torna-o também futuro construtor dos saberes e agente ativo 
da sua própria formação na medida em que lhe fornece métodos e 
instrumentos de análise do real. (SERRA, ALVES, 2001, p. 95). 
 
 

Cogita-se a necessidade de uma compreensão maior da atividade científica, 

como conhecimento que pode contribuir para a politização e maior conscientização 

das pessoas, contribuindo assim, para a democracia. Essa importância política da 

educação científica merece destaque. 

 

Neste contexto, a educação em ciências afigura-se particularmente 
importante, revelando-se decisiva para a construção de saberes específicos 
inter-relacionados com a vida quotidiana, para além de permitir a aquisição 
de competências técnicas e o desenvolvimento de capacidades intelectuais, 
de pensamento sistêmico, de valores e atitudes coerentes com a promoção 
de desenvolvimento sustentável em democracias efetivamente 
participativas. (PEDROSA, MATEUS, 2001, p. 152). 
 
 

Se as competências básicas devem ser características essenciais da 

educação científica, desenvolvidas mediante determinados processos cognitivos 

inerentes ao estudo do conhecimento científico, deve-se considerar sua associação 

aos conteúdos químicos escolares do nível médio e a capacidade de mobilização 

desses conhecimentos para resolver problemas.  
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2.3 Competências em Química. 

 

Ao analisar os resultados do exame precursor do ENEM, o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e sua importância para a reforma no 

ensino médio, apontava Chrispino (1999, p. 116): “O currículo de Química é 

extensivo em matéria e pobre em competências cognitivas superiores”.  

 Enquanto área científica específica, a Química guarda peculiaridades como 

objeto de estudo, o que permite identificar necessidades cognitivas específicas 

dessa disciplina, apesar de muitas serem também comuns a grande parte das outras 

ditas ciências naturais.  

A interpretação química dos fenômenos através da explicação pela teoria 

atômica pode desenvolver uma série de competências importantes que um ensino 

baseado apenas em fórmulas, símbolos e demais representações químicas não 

conseguiria propiciar aos estudantes. 

A compreensão das propriedades dos materiais e suas relações com os 

modelos explicativos, ou mesmo a associação de características macroscópicas às 

microscópicas, exigem competências que requerem uma aguçada capacidade de 

abstração, como a aplicação da teoria atômica às diversas explicações de 

fenômenos químicos. Segundo Pozo e Crespo (2009, p. 169): 

 
 
Na história da química, as primeiras medidas realizadas foram de massa e 
de volume e, com elas, foram estabelecidas as primeiras leis que permitiram 
o desenvolvimento teórico dessa ciência. Com a introdução da teoria 
atômico-molecular, os fenômenos químicos começaram a ser interpretados 
em nível microscópico, em função dos átomos e das moléculas. 
 
 

De acordo com a compreensão atual de que os conteúdos conceituais devem 

ser acompanhados de componentes procedimentais e atitudinais, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino médio, encontra-se a inclusão de componentes 

afetivos nas competências cognitivas: 

 
 
Os conhecimentos difundidos no ensino da Química permitem a construção 
de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo 
para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em constante 
transformação. Para isso, esses conhecimentos devem traduzir-se em 
competências e habilidades cognitivas e afetivas. Cognitivas e afetivas, sim, 
para poderem ser consideradas competências em sua plenitude. (BRASIL, 
2002, p. 32). 
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As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino médio, conhecidos como PCN+, elencam três categorias de 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em Química: Representação e 

comunicação, Investigação e compreensão e Contextualização sociocultural. 

Enfatizam ainda que: 

 
 
As competências, em qualquer desses domínios, se inter-relacionam e se 
combinam, não havendo uma hierarquia entre elas. No ensino da Química, 
os conteúdos abordados e as atividades desenvolvidas devem ser 
propostos de forma a promover o desenvolvimento de competências dentro 
desses três domínios, com suas características e especificidades próprias 
(BRASIL, 2002, p. 88). 

 
 

Ainda recente no país e pouco efetivo no cotidiano escolar e na elaboração 

dos livros didáticos, a noção de competências prossegue como orientação para uma 

nova organização do ensino de Química, a despeito de inúmeras críticas. Como 

afirmam Pereira e Maldaner (2010, p. 113-114):  

  
 
No Brasil, os críticos do ensino por “Competências Básicas” persistem 
principalmente porque a educação importou do mundo laboral-técnico tal 
conceito. No entanto, para este dado momento histórico um enfoque por 
competência apresenta-se como uma possibilidade de ao menos minimizar 
o enfoque puramente disciplinar e propedêutico dos saberes escolares à 
medida que vincula conteúdos didáticos com as práticas sociais e 
educativas em diferentes e distintos contextos formativos. 
 
 

Ao discutir a relação entre disciplinas e competências, diz Machado (2002, p. 

154): “No caso específico da organização escolar, tudo o que se pode pretender, 

seja na escola básica, seja na formação profissional, é o deslocamento do foco das 

atenções da idéia de disciplina para a idéia de competência”.  

O autor afirma ainda que “Vários conteúdos disciplinares podem servir ao 

desenvolvimento de cada competência; e as competências é que importam, não os 

conteúdos/instrumentos”. (ibid., p. 154).  

 
As habilidades e competências que devem ser promovidas no ensino de 
Química devem estar estreitamente vinculadas aos conteúdos a serem 
desenvolvidos, sendo parte indissociável desses conteúdos, e devem ser 
concretizadas a partir dos diferentes temas propostos para o estudo da 
Química, em níveis de aprofundamento compatíveis com o assunto tratado 
e com o nível de desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Essas 
habilidades e competências estão sintetizadas em tabela apresentada 
abaixo. (BRASIL, 2002, p. 37). 
 



53 

 

 

As três tabelas indicadas, a rigor, quadros, são reproduzidas a seguir. 

Apresentam todas as competências elencadas nos PCNs, distribuídas nos três 

eixos: Representação e comunicação, Investigação e compreensão e 

Contextualização sócio-cultural, representadas na figura 5: 

 

Figura 5 – Quadros das competências em Química 

Representação e comunicação 

Na área Em Química 

Símbolos, códigos e nomenclatura de ciência e tecnologia 

Reconhecer e utilizar 
adequadamente, na 
forma oral e escrita, 
símbolos, códigos e 
nomenclatura da 
linguagem científica. 

• Reconhecer e compreender símbolos, códigos e nomenclatura própria 
da Química e da tecnologia química; por exemplo, interpretar símbolos e 
termos químicos em rótulos de produtos alimentícios, águas minerais, 
produtos de limpeza e bulas de medicamentos; ou mencionados em 
notícias e artigos jornalísticos. 
• Identificar e relacionar unidades de medida usadas para diferentes 
grandezas, como massa, energia, tempo, volume, densidade, 
concentração de soluções. 

Articulação dos símbolos e códigos de ciência e tecnologia 

Ler, articular e 
interpretar símbolos e 
códigos em diferentes 
linguagens e 
representações: 
sentenças, equações, 
esquemas, diagramas, 
tabelas, gráficos e 
representações 
geométricas. 

• Ler e interpretar informações e dados apresentados com diferentes 
linguagens ou formas de representação, – como símbolos, fórmulas e 
equações químicas, tabelas, gráficos, esquemas, equações. 
• Selecionar e fazer uso apropriado de diferentes linguagens e formas de 
representação, como esquemas, diagramas, tabelas, gráfico, traduzindo 
umas nas outras. Por exemplo, traduzir em gráficos informações de 
tabelas ou textos sobre índices de poluição atmosférica em diferentes 
períodos ou locais. 

Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e tecnologia 

Consultar, analisar e 
interpretar textos e 
comunicações de 
ciência e tecnologia 
veiculados em 
diferentes meios. 
 

• Analisar e interpretar diferentes tipos de textos e comunicações 
referentes ao conhecimento científico e tecnológico químico; por exemplo, 
interpretar informações de caráter químico em notícias e artigos de 
jornais, revistas e televisão, sobre agrotóxicos, concentração de 
poluentes, chuvas ácidas, camada de ozônio, aditivos em alimentos, flúor 
na água, corantes e reciclagens. 
• Consultar e pesquisar diferentes fontes de informação, como 
enciclopédias, textos didáticos, manuais, teses, internet, entrevistas a 
técnicos e especialistas. 

Elaboração de comunicações 

Elaborar comunicações 
orais ou escritas para 
relatar, analisar e 
sistematizar eventos, 
fenômenos, 
experimentos, 
questões, entrevistas, 
visitas, 
correspondências. 

• Descrever fenômenos, substâncias, materiais, propriedades e eventos 
químicos, em linguagem científica, relacionando-os a descrições na 
linguagem corrente; por exemplo, articulando o significado de idéias como 
queima com o conceito científico de combustão, dando o significado 
adequado para expressões como “produto natural”, “sabonete neutro”, ou 
“alface orgânica”.  
• Elaborar e sistematizar comunicações descritivas e analíticas pertinentes 
a eventos químicos, utilizando linguagem científica, por exemplo, relatar 
visita a uma indústria química, informando sobre seus processos; elaborar 
relatório de experimento, descrevendo materiais, procedimentos e 
conclusões; elaborar questões para entrevista a técnico de algum campo 
da química, apresentar seminários e fazer sínteses. 

Discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia 

Analisar, argumentar e 
posicionar-se 
criticamente em 

• Diante de informações ou problema relacionados à Química, argumentar 
apresentando razões e justificativas; por exemplo, conhecendo o 
processo 



54 

 

relação a temas de 
ciência e tecnologia. 

e custo da obtenção do alumínio a partir da eletrólise, posicionar-se sobre 
as vantagens e limitações da sua reciclagem; em uma discussão sobre o 
lixo, apresentar argumentos contra ou a favor da incineração ou 
acumulação em aterro. 

 
Investigação e compreensão 

Na área Em Química 

Estratégias para enfrentamento de situações-problema 

Identificar as 
informações ou 
variáveis relevantes 
em uma situação-
problema e elaborar 
possíveis estratégias 
para equacioná-la ou 
resolvê-la. 

• Dada uma situação-problema, envolvendo diferentes dados de natureza 
química, identificar as informações relevantes para solucioná-la; por 
exemplo, avaliar a viabilidade de uma fonte de água para consumo, 
identificando as grandezas e indicadores de qualidade, como pH, 
concentrações de substâncias e vetores patogênicos; para substituir lenha 
por carvão vegetal como fonte de energia térmica, consultar os respectivos 
valores de • Reconhecer, propor ou resolver um problema, selecionando 
procedimentos e estratégias adequados para a sua solução; por exemplo, 
em pesquisa sobre potabilidade de água, definir critérios de potabilidade, 
medidas, análises e cálculos necessários. 

Interações, relações e funções; invariantes e transformações 

Identificar fenômenos 
naturais ou grandezas 
em dado domínio do 
conhecimento 
científico, estabelecer 
relações, identificar 
regularidades, 
invariantes e 
transformações. 

• Reconhecer e compreender fenômenos envolvendo interações e 
transformações químicas, identificando regularidades e invariantes, por 
exemplo, reconhecer a conservação no número de átomos de cada 
substância, assim como a conservação de energia, nas transformações 
químicas e nas representações das reações. 
• Compreender que as interações entre matéria e energia, em um certo 
tempo, resultam em modificações da forma ou natureza da matéria, 
considerando os aspectos qualitativos e macroscópicos; por exemplo, o 
desgaste mecânico que modifica a sua forma, ou por outra interação, que 
modifica a natureza do material; interações do calcário com o calor resultam 
em modificações na natureza, obtendo-se um novo material, a cal. 
• Identificar transformações químicas pela percepção de mudanças na 
natureza dos materiais ou da energia, associando-as a uma dada escala de 
tempo; por exemplo, identificar que rochas magmáticas, como granito e 
basalto, se transformam em sedimentares, como areia e argila, ou 
metamórficas, como mármore e ardósia, em escalas de tempo geológicas; 
perceber explosões como combustões completas, onde todos os reagentes 
se transformam em produtos, durante curto tempo, transformando energia 
em trabalho. 

Medidas, quantificações, grandezas e escalas 

Consultar, analisar e 
interpretar textos e 
comunicações de 
ciência e tecnologia 
veiculados em 
diferentes meios. 
 

• Analisar e interpretar diferentes tipos de textos e comunicações referentes 
ao conhecimento científico e tecnológico químico; por exemplo, interpretar 
informações de caráter químico em notícias e artigos de jornais, revistas e 
televisão, sobre agrotóxicos, concentração de poluentes, chuvas ácidas, 
camada de ozônio, aditivos em alimentos, flúor na água, corantes e 
reciclagens. 
• Consultar e pesquisar diferentes fontes de informação, como 
enciclopédias, textos didáticos, manuais, teses, internet, entrevistas a 
técnicos e especialistas. 

Elaboração de comunicações 

Reconhecer, utilizar, 
interpretar e propor 
modelos para 
situações-problema, 
fenômenos ou 
sistemas naturais ou 
tecnológicos. 

• Reconhecer modelos explicativos de diferentes épocas sobre a natureza 
dos materiais e suas transformações; por exemplo, identificar os principais 
modelos de constituição da matéria criados ao longo do desenvolvimento 
científico. 
• Elaborar e utilizar modelos macroscópicos e microscópicos para interpretar 
transformações químicas; por exemplo, elaborar modelos para explicar 
o fato de a água doce com sabão produzir espuma, e a água salgada, não, 
ou para compreender o poder corrosivo de ácidos fortes. 
• Reconhecer, nas limitações de um modelo explicativo, a necessidade de 
alterá-lo; por exemplo, perceber até onde o modelo de Rutherford foi 
suficiente e por quais razões precisou dar lugar a outra imagem do átomo. 
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• Elaborar e utilizar modelos científicos que modifiquem as explicações do 
senso comum; por exemplo, a idéia de que óleo e água não se misturam 
devido a diferenças de densidade e não por questões de interação entre 
partículas. 

Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas 

Articular, integrar e 
sistematizar  
fenômenos e teorias 
dentro de uma 
ciência, entre as 
várias ciências e 
áreas de 
conhecimento. 

• Construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de 
estudo da Química, estabelecendo conexões entre seus diferentes temas e 
conteúdos.  
• Adquirir uma compreensão do mundo da qual a Química é parte integrante 
através dos problemas que ela consegue resolver e dos fenômenos que 
podem ser descritos por seus conceitos e modelos. 
• Articular o conhecimento químico e o de outras áreas no enfrentamento de 
situações-problema. Por exemplo, identificar e relacionar aspectos 
químicos, físicos e biológicos em estudos sobre a produção, destino e 
tratamento de lixo ou sobre a composição, poluição e tratamento das águas 
com aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

 
Contextualização sócio-cultural 

Na área Em Química 

Ciência e tecnologia na história 

Compreender o 
conhecimento 
científico e o 
tecnológico como 
resultados de uma 
construção humana, 
inseridos em um 
processo histórico e 
social. 

• Reconhecer e compreender a ciência e tecnologia químicas como criação 
humana, portanto inseridas na história e na sociedade em diferentes 
épocas; por exemplo, identificar a alquimia, na Idade Média, como visão de 
mundo típica da época. 
• Perceber o papel desempenhado pela Química no desenvolvimento 
tecnológico e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da 
história; por exemplo, perceber que a manipulação do ferro e suas ligas, 
empírica e mítica, tinha a ver, no passado, com o poder do grupo social que 
a detinha, e que hoje, explicada pela ciência, continua relacionada a 
aspectos políticos e sociais. 

Ciência e tecnologia na cultura contemporânea 

Compreender a 
ciência e a tecnologia 
como partes 
integrantes da 
cultura humana 
contemporânea. 

• Identificar a presença do conhecimento químico na cultura humana 
contemporânea, em diferentes âmbitos e setores, como os domésticos, 
comerciais, artísticos, desde as receitas caseiras para limpeza, 
propagandas e uso de cosméticos, até em obras literárias, músicas e filmes. 
• Compreender as formas pelas quais a Química influencia nossa 
interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir; 
por exemplo, discutir a associação irrefletida de “produtos químicos” com 
algo sempre nocivo ao ambiente ou à saúde. 
• Promover e interagir com eventos e equipamentos culturais, voltados à 
difusão da ciência, como museus, exposições científicas, peças de teatro, 
programas de tevê. 

Ciência e tecnologia na atualidade 

Reconhecer e avaliar 
o desenvolvimento 
tecnológico 
contemporâneo, suas 
relações com as 
ciências, seu papel na 
vida humana, sua 
presença no mundo 
cotidiano e seus 
impactos na vida 
social. 

• Reconhecer o papel do conhecimento químico no desenvolvimento 
tecnológico atual, em diferentes áreas do setor produtivo, industrial e 
agrícola; por exemplo, na fabricação de alimentos, corantes, 
medicamentos e novos materiais. 
• Reconhecer aspectos relevantes do conhecimento químico e suas 
tecnologias na interação individual e coletiva do ser humano com o 
ambiente, por exemplo, o uso de CFC – cloro-flúor-carbono –, de 
inseticidas e agrotóxicos, de aditivos nos alimentos, os tratamentos de água 
e de lixo, a emissão de poluentes que aumentam o efeito estufa na 
atmosfera. 
• Articular, integrar e sistematizar o conhecimento químico e o de outras 
áreas no enfrentamento de situações-problema; por exemplo, identificar e 
relacionar aspectos químicos, físicos e biológicos da produção e do uso de 
metais, combustíveis e plásticos, além de aspectos sociais, econômicos e 
ambientais. 

Ciência e tecnologia, ética e cidadania 

Reconhecer e avaliar • Reconhecer as responsabilidades sociais decorrentes da aquisição de 
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o caráter ético do 
conhecimento 
científico e 
tecnológico e utilizar 
esses conhecimentos 
no exercício da 
cidadania. 

conhecimento na defesa da qualidade de vida e dos direitos do consumidor; 
por exemplo, para notificar órgãos responsáveis diante de ações como 
destinações impróprias de lixo ou de produtos tóxicos, fraudes em produtos 
alimentícios ou em suas embalagens. 
• Compreender e avaliar a ciência e tecnologia química sob o ponto de vista 
ético para exercer a cidadania com responsabilidade, integridade e respeito; 
por exemplo, no debate sobre fontes de energia, julgar implicações de 
ordem econômica, social, ambiental, ao lado de argumentos científicos para 
tomar decisões a respeito de atitudes e comportamentos individuais e 
coletivos. 

Fonte: PCN+ Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, p. 89-93. 
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3. O Ensino por Problemas e a aprendizagem de Química 
 
 

Observamos que, assim como a aprendizagem, a educação baseada na 
resolução de problemas está internamente associada ao nível teórico da 
assimilação do conhecimento e pensamento teórico. 

Vasili Davydov 
 
 

Recentemente, ao definir diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

médio, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação reafirmou 

em seu artigo 16 a “problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à 

curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo” (BRASIL, 

2012, p. 21). 

As investigações relacionadas à solução de problemas, na área de Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática10, tanto no Brasil como internacionalmente, têm se 

dedicado a uma educação científica que privilegie mudanças atitudinais e formação 

de competências. Como destacam Núñez e Silva (2002, p. 1197-1198): 

 
 
Na didática das ciências, as pesquisas sobre solução de problemas têm 
ocupado um lugar especial e a literatura sobre esse assunto é ampla e 
complexa, refletindo variadas posições teóricas, que podem contribuir com a 
formação de mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais. 
 
 

Furió E Gil Pérez (1989, p. 259) já alertavam para a necessidade de 

“conseguir que o futuro professor considere a resolução de problemas como algo 

mais que simples exercícios de aplicação”. 

Ao se referirem à emergência da Didática das Ciências como um campo 

específico do conhecimento, Cachapuz e outros pesquisadores europeus (2001, p. 

174-175) comentam, dentre as linhas de pesquisa da área, a relevância da 

resolução de problemas. 

 

Também não pode haver dúvidas acerca de outras temáticas como 
produtivas linhas de investigação. Podemos mencionar p. e., a resolução de 
problemas, questão amplamente abordada em seis dos dezenove capítulos 
do primeiro handbook, de investigação do ensino e da aprendizagem das 
ciências (Gabel, 1994). Entre nós são numerosas as teses de Doutoramento 
e de Mestrado dedicadas à resolução de problemas. 

                                         
10

 Área instituída há mais de uma década pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), mas ainda em fase de incorporação ao cotidiano de muitas universidades, ao 
contrário da área de Educação, ou Química, muito mais antigas. Recentemente foi classificada como 
uma área maior, que envolve outras disciplinas, agrupadas como área de Ensino. 
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Sobre o desenvolvimento do educando como cidadão, em nossos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio já havia a recomendação de que as 

“competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no ensino de 

Química deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em 

situações problemáticas [...]”. (BRASIL, 1999, p. 32).  

Tal ênfase se justifica diante da constatação de que no país, o ensino de 

Química ainda reduz “o conhecimento químico a fórmulas matemáticas e à aplicação 

de “regrinhas”, que devem ser exaustivamente treinadas, supondo a mecanização e 

não o entendimento de uma situação-problema”. (ibid., p. 32). 

 

 
A aparição do enfoque de resolução de problemas como preocupação 
didática surge como consequência de considerar a aprendizagem como 
uma construção social que inclui conjecturas, provas e refutações com base 
em um processo criativo e gerador. O ensino a partir desta perspectiva 
pretende colocar ênfase em atividades que planejam situações 
problemáticas cuja resolução requer analisar, descobrir, elaborar 
hipóteses, confrontar, refletir, argumentar e comunicar ideias. (CORONEL, 
CUROTTO, 2008, p. 464, grifo e tradução nossa). 

 
 

O Ensino de Química na perspectiva da solução de problemas envolve 

situações de aprendizagem que valorizam os aspectos filosóficos e históricos 

envolvidos no desenvolvimento científico e não apenas os resultados desse 

desenvolvimento, como são geralmente apresentados nos conteúdos nos livros. As 

contradições entre ideias antigas e novas podem constituir situações didáticas que 

propiciem problemas motivadores para os alunos.  

As possibilidades didáticas do ensino por problemas são ilimitadas, podem 

ser exploradas criativamente, incluindo até mesmo situações fictícias que possam 

ser configuradas como problemas interessantes para os alunos, que estimulem sua 

criatividade. Como alertam Campos e Nigro (1999, p. 68):  

 
 
Uma situação demasiadamente fictícia pode se tornar desinteressante para 
o aluno. No entanto, situações moderadamente fictícias – ou seja, que não 
são absurdas, imaginativas ou distantes do interesse da realidade do aluno 
– podem ser uma boa estratégia para elaborar problemas verdadeiros. 
 
 

Considerando um ensino que privilegie o desenvolvimento baseado na 

atividade dos alunos, ao invés da memorização passiva, as competências, enquanto 

categorias que envolvem as habilidades necessárias para lidar com diversas 
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situações cotidianas, devem ser assimiladas na aprendizagem de conhecimentos 

científicos.  

A valorização da História da Ciência abre perspectivas inovadoras que têm 

fundamentado diversas estratégias didáticas no ensino de ciências naturais e em 

Química, especificamente. Tais inovações têm considerado a importância da 

compreensão histórica do conhecimento científico e a superação de concepções e 

métodos de ensino tradicionais, inadequados para a educação básica atual. 

 
 
Niedderer (1987) discute o incentivo à mudança progressiva dos alunos na 
situação de analisar situações-problema, debatê-las até encontrar uma 
solução possível para comparar os resultados com correspondentes teorias 
que caracterizaram a História da Ciência. São incluídas até as soluções 
modernas. Nessa concepção, as idéias antigas auxiliam o aluno a 
enfrentar as dificuldades na aceitação das novas teorias. (VILLANI, 
2001, p. 174, grifo nosso). 
 
 

A perspectiva do perfil epistemológico foi apontada como uma das 

alternativas ao ensino tradicional. Essa concepção do ensino reconhece a 

importância da História da Química como abordagem didática eficaz para superar 

algumas dificuldades no ensino de Química no nível médio. De acordo com Mortimer 

(1992, p. 248, grifo nosso): 

 

o ensino de química elementar, segundo a perspectiva aqui esboçada, 
passa necessariamente pela história da química. Sem essa perspectiva 
histórica, estaremos fadados a ensinar teorias que adquirem o sentido 
de dogmas. Não há porque ensinar, num nível elementar, apenas a 
química moderna e contemporânea. [...] Por outro lado não é válido ensinar 
a química clássica sem entrar em consideração sobre a limitação de suas 
proposições teóricas frente ao desenvolvimento atual da química. A 
perspectiva histórica elimina esse problema desde que fique claro que cada 
explicação teórica tem validade para um contexto bem claro em que o 
problema foi proposto, e que cada lei ou teoria se refere aos fatos 
experimentais disponíveis em uma determinada época. 
 
 

O caráter dinâmico da Química, as controvérsias constantes no seu 

desenvolvimento, as limitações de suas teorias, enfim, o condicionamento social da 

atividade química, encontram na abordagem histórica um eixo orientador do 

processo de aprendizagem, que contribui para superar o ensino positivista e 

dogmático ainda predominante na educação básica.  

 
 
Reconhecendo que o ensino desta matéria não pode se limitar a princípios 
e leis (imutáveis) aplicados aos fenômenos químicos (característica do 
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positivismo) e, ao mesmo tempo, considerando a importância da história 
da Química para a compreensão do processo de produção do 
conhecimento químico pelo aluno, o autor procura mostrar como a noção 
de perfil epistemológico pode melhorar o ensino de Química e colaborar 
para a superação de visões inadequadas presentes, principalmente, nos 
níveis Fundamental e Médio. (LÔBO, 2007, p. 92, grifo nosso). 

 

 

 No nível fundamental, já são lecionadas as primeiras noções sobre o 

conhecimento químico, geralmente em uma disciplina denominada Ciências, que 

inclui conteúdos de Biologia, Física e Química, sem nenhuma ligação com a História, 

como se esse conhecimento também não fosse científico, ou que a Ciência também 

não seja histórica.  

 
 
Quando Vigotski fala do significado geral de história, apoia-se na célebre 
afirmação de Marx – “a única ciência é a história” – para esclarecer aquilo 
que está afirmando. Esta referência nos autoriza a pensar que, se a 
história é a única ciência, deve ser porque toda ciência é 
necessariamente histórica. Mas dizer que a ciência é histórica, no 
contexto do materialismo histórico, equivale a dizer que ela é produto da 
atividade humana, não um dado puro da razão nem a simples expressão da 
realidade natural das coisas. Como qualquer produção humana, a ciência 
está ligada às condições da sua produção. Em termos gerais, pode-se dizer 
que a ciência é a natureza pensada pelo homem que, dessa maneira, 
passa a integrar a história humana na forma de ciência da natureza. 
(SIRGADO, 2000, p. 49, grifo nosso). 
 
 

Dentre as várias estratégias didáticas que têm sido objeto de investigação na 

área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática, o ensino por problemas tem se 

apresentado com uma das mais pesquisadas internacionalmente, no entanto, no 

Brasil, ainda existem poucas inovações na educação científica com essa 

perspectiva. Pode-se considerá-lo como uma consequência dos trabalhos de 

Vygotsky, ao colocar em evidência a interação social e sua relevância para a 

aprendizagem. 

O próprio Vygotsky, ao explicitar a relação entre conceitos cotidianos e 

científicos na construção do pensamento e da linguagem, é enfático ao afirmar “que 

o conceito [...] sempre exerce alguma função de comunicar, assimilar, entender e 

resolver algum problema”. (VIGOTSKI, 2009, p. 154, grifo nosso). Alerta ainda que 

“a formação dos conceitos surge sempre no processo de solução de algum 

problema que se coloca para o pensamento do adolescente. Só como resultado da 

solução desse problema surge o conceito”. (ibid., p. 237). 
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Vygotsky indica que o problema, do mesmo modo que os signos, está 
relacionado com a gênese das funções psicológicas superiores. Os 
problemas que o homem enfrentou no processo de humanização também 
fazem parte das relações sociais, da prática social do ser humano, inclusive 
nas suas relações com a natureza. Isso pode indicar que o processo de 
mediação entre o homem e a natureza se dá em função da necessidade 
de resolução de problemas específicos enfrentados pelo homem no 
processo de humanização - tal qual concebido por Marx. (DELIZOICOV, 
GEHLEN, 2012, p. 66, grifo nosso). 
 
 

Contribuições de pesquisadores de diversas instituições têm corroborado 

essa perspectiva da relevância do ensino por problemas, como estratégia 

imprescindível para a aprendizagem de conceitos científicos, o que pode fazer com 

“que os alunos possam tomar consciência da construção dinâmica do conhecimento, 

das suas limitações, da constante luta em busca da verdade não de certezas, mas 

de um melhor e mais útil conhecimento". (GIL-PÉREZ et al, 2002, p. 30). 

 
 
Está em jogo a necessidade do exercício da imaginação e da intuição 
intelectual, na “ousadia” que deve estar presente quando da tentativa de 
resolução do problema e em todo o trabalho de produção científica. Se o 
problema é o princípio, não é por certo o fim, mesmo após a (re) solução, 
que é provisoriamente aceite já que este se insere numa correlação de 
argumentos. (ibidem, p. 30). 
 
 
 

3.1 O ensino por problemas na educação científica. 

 

Trabalhos pioneiros comentavam que havia “uma antiga e sustentada crença 

de que resolver problemas é uma atividade fundamental da ciência (por 

exemplo, Blough (1942), Stollberg (1956), e Turner (1957))”. (GARRET, 1988, p. 

224, grifo nosso). Nesse mesmo artigo, o autor apresentava três questões principais 

para a problematização do tema: 

 
 
por que a resolução de problemas se considera cada vez mais como uma 
atividade importante que deve ser fomentada nas escolas? Que devemos 
entender por resolução de problemas? Por último, que implicações se 
derivam para o ensino de ciências quando se adota um enfoque baseado na 
resolução de problemas? (ibidem, p. 224). 
 
 

Essa última pergunta se configura como um dos eixos norteadores deste 

trabalho, diante da importância da resolução de problemas para a motivação 
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discente, como uma das principais implicações dessa abordagem. Nas palavras de 

Núñez (2009, p. 99): 

 
 
Um dos meios que suscita a motivação interna dos alunos é a 
aprendizagem por problemas ou por situações problemas, nas quais a 
formação de conceitos se vincula diretamente à sua experiência, a seu dia-
a-dia, a contextos da criação científica, tecnologia e social. Os alunos ficam 
mais motivados ao constatarem a utilidade prática de seus novos 
conhecimentos na atividade produtiva ou criativa. 
 

 
 As origens dessa perspectiva de ensino remontam a períodos muito 

anteriores à própria existência da pedagogia enquanto área de conhecimento 

científico. Pode-se indicar as práticas filosóficas na Grécia como um marco inicial. 

De acordo com Malagón e outros (2009, p. 29, tradução nossa): 

 
 
Sócrates utilizou com seus discípulos um método que denominou de 
maiêutico, em que está presente a ativação dos estudantes no processo 
ensino-aprendizagem. No transcorrer do tempo outros pedagogos 
continuaram esta prática. Assim, o grande pedagogo e pai da pedagogia 
Jan Amos Comenius propôs em suas obras a preocupação pela utilização 
de um método que provocaria no alunado certo grau de problematicidade. 
 
 

A abrangência dessa estratégia didática pode ser estimada pelas inúmeras 

investigações desenvolvidas nas últimas décadas, em algumas disciplinas além das 

classicamente incluídas entre as ciências naturais, Química, Física e Biologia. Na 

década de 90 já podiam ser encontrados relatos de estudos em outras disciplinas 

como História ou Geografia (Senabre, 1994).  

Em uma recente revisão das produções relacionadas ao assunto, os autores, 

em seu panorama, realizaram um levantamento do número de trabalhos, 

selecionando aqueles relativos à área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática: 

 
 
A partir do levantamento, encontramos 1265 artigos que abordavam o tema 
em diferentes áreas e, destes, selecionamos 169 artigos de interesse para 
nosso estudo, sendo 49 na área de ensino de física, 39 em educação 
matemática, 30 em educação química, 14 sobre formação de professores, 
13 em ensino de física e química, 9 em ensino de biologia, 9 referentes ao 
ensino fundamental, 5 em psicologia e um no ensino de história. (FREIRE, 
SILVA JÚNIOR, SILVA, 2011, p. 108, grifo nosso). 
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Nesse levantamento, dentre os artigos selecionados, a Educação Química 

superou11 a Educação Matemática na quantidade de trabalhos. Tal número é 

surpreendentemente expressivo, ao se considerar que foi entre os professores de 

Matemática que se difundiu inicialmente essa proposta no Ocidente. Os trabalhos 

europeus indicam como marco histórico. 

 
 
[...] o método que George Polya anunciou em Zurique, em 1931, diante da 
Sociedade Suíça de Professores de Matemáticas, em uma conferência 
onde pretendia apresentar ‘um novo método de ensino’, sob o título de 
‘Como buscar a solução de um problema de matemática’ (Polya, 1934). 
(CONTRERAS, 1987, p. 49, tradução nossa). 
 
 

Geralmente se credita ao matemático austríaco as primeiras proposições 

acerca do que seriam problemas matemáticos e uma estratégia para a resolução 

dos problemas, o que tem contribuído para as variadas adaptações às demais 

áreas. 

 
 
As primeiras investigações se basearam na identificação através da 
observação das estratégias de resolução de problemas empregadas por 
distintas pessoas no intuito de buscar similitudes entre elas. Assim Wallas 
(1926) descreveu as quatro etapas seguintes: preparação (acumulação de 
informação), incubação (definição transitória do problema), iluminação (um 
“dar-se conta” repentino) e verificação (descobrimento da solução) (Mayer 
1981). Nesta mesma linha podem situar-se os trabalhos de Polya (1945, 
1968) sobre resolução de problemas matemáticos. A principal novidade é 
apontar que uma estratégia adequada para resolver problemas 
considerados muito difíceis consiste em seu fracionamento em 
subproblemas mais simples que admitem uma solução. (PERALES 
PALACIOS, 1993, p. 172, tradução nossa). 
 

 

Nas décadas seguintes, em diversos países, muitas pesquisas seriam 

desenvolvidas com essa perspectiva. Nos anos 80, simultaneamente a mudanças 

significativas no currículo de ciências, o assunto era considerado o tema de maior 

relevância na Europa e Reino Unido, como destacava Garret (1988, p. 224):  

 
 
Certamente no Reino Unido e Europa o lugar da resolução de problemas 
dentro do conjunto do currículo está sendo muito mais ressaltado que até 
agora, e as mudanças atuais que estão sendo feitas no currículo de 
ciências, inglês e no galês colocam a dita atividade em um lugar central. 
 

 

                                         
11

 Considerando a soma entre os artigos classificados como de Educação Química e Ensino de 
Química e Física, segundo as categorias escolhidas pelos autores. 
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  Alguns anos depois, o mesmo autor, em um trabalho sobre experimentos no 

ensino de Ciência, recomendava que “a maior utilização de atividades de 

investigação e resolução de problemas deveria ser a característica fundamental das 

práticas na classe de ciências”. (MIGUENS, GARRET, 1992, p. 235).  

Há referências que sugerem diversas origens e perspectivas de 

sistematização da aprendizagem baseada na resolução de problemas. Em um dos 

trabalhos pioneiros relativos ao ensino de Química, Kempa (1986, p. 100) indicava 

das três concepções sobre resolução de problemas, vigentes na época, uma que se 

 
 
deriva diretamente da divisão original de Dewey (1910) do processo de 
resolução em ‘cinco etapas logicamente diferentes’ que são: identificação 
do problema, definição do problema, produção de hipóteses sobre possíveis 
soluções, desenvolvimento destas hipóteses e dedução de suas 
propriedades e comprovação das hipóteses. 
 
 

O autor argumentava que o modelo Deweyano considerava principalmente as 

condições externas relativas à resolução de problemas, não havendo muitas 

contribuições para sua linha de investigação. Com o desenvolvimento da Psicologia 

Cognitiva, diversas críticas semelhantes surgiram posteriormente, dentre elas, 

destaca-se a de Pozo (1993, p. 192, tradução nossa): 

 
 

As investigações psicológicas sobre o pensamento e a resolução de 
problemas têm abandonado cada vez mais a idéia de que as pessoas se 
baseiam em uma racionalidade lógica e científica; em vez disso, 
enfrentamos os problemas e tentamos resolvê-los guiados por meios 
heurísticos alheios às formas lógicas usuais.  
 
 

Inúmeras propostas tem surgido desde então, com diversas contribuições ao 

aprimoramento do tema, de extrema relevância para o ensino de Química e das 

demais ciências consideradas naturais, evidenciando alguns obstáculos desse 

enfoque. “um dos principais obstáculos apoia-se no fato de que, na realidade, não se 

ensina a resolver problemas, quer dizer, a se enfrentar situações desconhecidas, 

diante das quais o solucionador se sinta inicialmente perdido”. (GIL PÉREZ et al, 

1999, p. 314). 

 

Partindo da problemática que apresenta a resolução de problemas de lápis 
e papel em Física e Química nas aulas - um dos motivos do fracasso 
generalizado nestas matérias, iniciamos um estudo (Gil e Mtnez-Torregrosa, 
1984) das causas deste fracasso, que nos levou a questionar a forma com 
que os professores e livros didáticos abordavam a resolução de problemas. 
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Tratava-se de uma investigação que, no lugar de por ênfase na análise do 
que os alunos fazem (errado) para falhar tão exageradamente, centrava nas 
orientações que o professor dá, quer dizer, nos seus próprios métodos de 
ensino de resolução de problemas. 
 

 
Alguns questionamentos levantados inicialmente parecem permanecer 

válidos: “Que lugar deve ocupar a resolução de problemas na avaliação da 

aprendizagem?” (PERALES, 1993, p. 176, tradução nossa). Organizado pela 

UNESCO em países da América Latina e Caribe, o Segundo Estudo Regional 

Comparativo e Explicativo (SERCE), apresenta uma possível resposta a essa 

questão: 

 
 
As atuais teorias sobre aprendizagem e ensino colocam a ênfase nas 
formas como a mente representa, organiza e processa o conhecimento. 
(Carretero, 1996); e também ponderam as dimensões sócio-culturais da 
aprendizagem (Vigotsky, 1988). Estes aportes exigem que, avançando mais 
além da avaliação de destrezas, rotinas, ou conhecimentos separados e 
descontextualizados, as práticas de avaliação abordem os aspectos mais 
complexos dos desempenhos estudantis. Segundo os aportes da psicologia 
cognitiva, o que realmente importa é saber a que tão bem responde a 
memória de longo prazo em cenários onde é necessário recuperar 
informação para raciocinar e aplicar em situações problema, 
específicas e em contexto. (UNESCO, 2009, p. 24, grifo nosso). 
 
 

Os processos cognitivos avaliados pela prova de Ciências do SERCE foram 

agrupados em 3 níveis: reconhecimento de conceitos, interpretação e aplicação de 

conceitos e resolução de problemas. Este último recebeu a seguinte descrição: 

 
 
Compreende a delimitação e a representação de situações planejadas, a 
organização e o tratamento da informação disponível, o reconhecimento de 
relações de causa-efeito e de regularidades que explicam uma situação; a 
interpretação e a reorganização de informação dada; a seleção de 
informação necessária para resolver um problema; o planejamento de 
hipóteses e estratégias de solução, assim como a identificação de sua 
pertinência. 
 
 

Um aprofundamento na aprendizagem baseada na resolução de problemas e 

sua importância para o ensino de ciências naturais, necessita de uma explicitação 

acerca do que é considerado um problema e como essa categoria está relacionada 

ao ensino e à atividade científica. Como enfatiza Carvalho e Gil-Pérez (2011, p. 95): 

 
 
Fala-se com frequência (krulik e Rudnik, 1980; Prendergast, 1986) que os 
pesquisadores, na resolução de problemas com o uso de lápis e papel, não 
costumam perguntar-se o que é um problema; o que, a nosso ver, constitui 
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uma das limitações de suas pesquisas. Existe, porém, um acordo geral, 
entre aqueles que de fato abordaram a questão, em caracterizar como 
problemas aquelas situações que apresentam dificuldades para as quais 
não há soluções prontas. 

  
 

Uma concepção de problema ressalta uma característica importante para o 

ensino, que ultrapassa a possibilidade de sua resolução. Segundo Peduzzi (1997, p. 

229): “uma dada situação, quantitativa ou não, caracteriza-se como um problema 

para um indivíduo quando, procurando resolvê-la, ele não é levado à solução (no 

caso dela ocorrer) de uma forma imediata ou automática”. 

 
 
A pesquisa em educação em ciências tem atribuído vários significados ao 
termo problema, sobretudo, tem se dado ênfase à resolução de problemas 
que caracteriza a maior parte das práticas pedagógicas dos educadores da 
Educação Básica. Essa atividade, de suma importância no processo de 
construção do conhecimento do aluno, na maioria das vezes, está 
associada à resolução de uma lista de problemas e exercícios de lápis e 
papel. (DELIZOICOV, GEHLEN, 2012, p. 59). 
 
 

Para o ensino de ciências naturais, os autores enfatizam ainda a importância 

da articulação dos conceitos aos problemas já na fase de seleção dos conteúdos 

dos currículos escolares: 

 

A relação problema-conceito na perspectiva vygotskyana tem, portanto, 
suas implicações na definição dos conteúdos programáticos escolares e 
práticas educativas. [...] Conforme argumentado, são os problemas, 
juntamente com uma articulação conceitual, que fazem a mediação para o 
desenvolvimento do pensamento. Como conseqüência, já na própria 
seleção do que ensinar, portanto na definição dos conteúdos escolares, os 
problemas, tanto quanto os conceitos científicos, precisam estar presentes. 
(ibid., p. 75). 
 
 

Especificamente no ensino de Química, principalmente, que lida com os 

diversos materiais e as transformações das substâncias, o conhecimento científico 

lecionado através de um ensino por problemas assume melhor sua função de 

desenvolver a compreensão acerca das limitações e possibilidades do conhecimento 

científico.  

 
 
Com efeito, num mundo em que é saliente a existência de uma grande 
diversidade de materiais e de seres submetidos a contínuas mudanças, a 
ciência procura estabelecer teorias gerais que sejam aplicáveis ao estudo 
do maior número possível de fenômenos. A teoria atômico-molecular da 
matéria, a síntese eletromagnética, os princípios de conservação e 
transformação, a teoria da tectônica global, ou seja, os esforços que se 
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realizam para unificar os diferentes tipos de interação existentes na 
natureza etc. são bons exemplos dessa busca de coerência e de 
globalidade, ainda que isso se deva realizar a partir de problemas e de 
situações particulares (inicialmente) concretas. (GIL PEREZ et al, 2001, 
p. 137, grifo nosso). 
 
 

De acordo com Núñez e Silva (2002, p. 1202), o problema pode ter as 

seguintes características: “deve ser um produto da internalização da contradição, 

que caracteriza o conflito cognitivo; deve ser de interesse, favorecendo a motivação 

dos alunos, por isso a importância de seu vínculo com o dia-a-dia [...]”.  

Essa é a principal característica do ensino problêmico que reflete a relação 

com a teoria histórico-cultural, ao enfatizar como fundamento filosófico a contradição 

dialética, como fonte e motor de desenvolvimento. O problema, na opinião dos 

autores “deve ter a possibilidade de ser resolvido, utilizando uma estratégia 

adequada, o que implica uma nova construção dos conhecimentos ou novos 

procedimentos práticos e teóricos”. (ibid., p. 1202). 

 
 
é na mediação que pode haver sintonia entre a teoria de Marx e a de 
Vygotsky, pois nesta está imbuído o problema, que em Marx (1983) pode se 
relacionar com o processo de humanização, e que também contribui para o 
desenvolvimento cognitivo. Neste sentido, a mediação em Vygotsky 
também parece conter um caráter problematizador. Ou seja, envolve um 
problema que precisa ser enfrentado para que haja desenvolvimento 
cognitivo. (DELIZOICOV, GEHLEN, 2012, p. 66). 
 

 
Para Cachapuz e outros, (2011, p. 75), “Se o problema é o princípio, não é 

por certo o fim mesmo após a (re) solução, que é provisoriamente aceite já que esse 

se insere numa correlação de argumentos”.  

 
 
os problemas devem, de preferência, ser colocados pelos alunos, ou por 
eles assumidos, ou seja, devem-nos sentir como seus, terem significado 
pessoal, pois só assim temos a razoável certeza de que correspondem a 
dúvidas, a interrogações, a inquietações – de acordo com o seu nível de 
desenvolvimento e de conhecimentos. Encontra-se, aqui, uma das 
principais fontes de motivação intrínseca, que deve ser estimulada no 
sentido de se criar nos alunos um clima de verdadeiro desafio intelectual, 
um ambiente de aprendizagem de que as nossas aulas de ciências são hoje 
tão carentes. (ibid., p. 76). 
 

 
Ao desenvolverem situações-problema como estratégias de ensino 

experimental para alunos da educação básica, Lahera e Forteza (2006, p. 47) 

destacam sequências de aprendizagem que possibilitem uma situação de autonomia 
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e que “terá fases de formulação de problemas, fases de descoberta por tentativa e 

fases de explicitação e objetivação com os quais o problema será esclarecido de 

forma definitiva”. 

 

Astolfi (1994) indica acertadamente que é tão importante ensinar a resolvê-
la como ensinar a planejá-la. Afirma que este aspecto habitualmente não é 
levado em consideração no ensino que considera primordial a clareza da 
pergunta e valoriza a ordem e o rigor formal das etapas, que se supõe, 
conduzem à solução, fazendo referência à frase de Canguillem (1955): 
“Uma pergunta não parece jamais tão bem formulada como no momento em 
que já tem solução, ou seja, quando desaparece como pergunta”. Segundo 
Develay (1989), esta etapa de formulação de um problema no processo de 
aprendizagem é importante no caso, desejável de que a finalidade do 
ensino científico aspire a uma atividade do pensamento e não somente a 
uma forma de ação.  (ibid., p. 49). 
 
 

Sobre as implicações dos métodos do ensino problêmico, afirmam Molano e 

outros (2010, p. 126): “Um problema implica manejo de procedimentos, atitude nas 

interações, estado de incerteza frente à situação, na relação dúvida-certeza, e exige 

a busca da coerência interna na resolução do problema”. Os autores apresentam 

ainda várias interpretações do significado de problema, representados na 

figura 6: 

Figura 6 – Diferentes interpretações do que é um problema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: (MOLANO et al, 2010, p. 126, tradução nossa). 
 
 

“O conceito de problema se amplia e deixa de ser considerado como entidade 

em si mesmo e se coloca em relação à pessoa que irá resolvê-lo”. (OÑORBE, 2007, 
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p. 76, tradução nossa). Segundo a autora, para que exista um problema para 

alguém, deve-se cumprir as seguintes condições “Que haja uma questão por 

resolver. Que a pessoa à qual se apresenta a questão esteja motivada para buscar a 

solução. Que não tenha uma estratégia imediata de resolução”. (OÑORBE, op. cit., 

p. 76). Segundo Pozo e Crespo (2009, p. 177): 

 

Apesar de, como foi dito, esse ser um dos recursos didáticos mais utilizados 
no ensino de química, no trabalho habitual na sala de aula existe uma certa 
confusão quanto ao significado do conceito de problema. Em muitas 
ocasiões, sob este título estão escondidas atividades que não passam de 
simples exercícios. 
 

 
O autor distingue problemas qualitativos de quantitativos, apresentando como 

terceira categorias pequenas pesquisas.  Segundo ele, essa classificação ajuda a 

“distinguir entre os diferentes tipos de problemas propostos na sala de aula, mesmo 

que nem sempre essa diferença apareça de maneira nítida e que seja difícil 

estabelecer uma fronteira entre eles”. (ibid., p. 177).  

A classificação de qualitativo é atribuída aos problemas em “que o aluno pode 

resolver por meio de raciocínios teóricos, baseando-se em seus conhecimentos, 

sem necessidade de recorrer a cálculos numéricos ou manipulações experimentais”. 

(ibid., p. 177). Problema quantitativo, segundo essa classificação proposta pelo 

autor, é  

 

aquele em que o aluno deve manipular dados numéricos e trabalhar com 
eles para alcançar uma solução, seja ela numérica ou não. São problemas 
nos quais fundamentalmente se recebe informação quantitativa, mesmo que 
o resultado não precise, necessariamente, ser dessa natureza. Por isso, as 
estratégias de trabalho estarão focadas nos cálculos matemáticos, na 
utilização de fórmulas ou na comparação de dados. (ibid., p. 180). 
 

 

Pequenas pesquisas, de acordo com Pozo e Crespo (2009, p. 183), são 

problemas “que, com suas limitações, constituem uma boa aproximação do trabalho 

científico, permitem relacionar os conceitos teóricos com algumas de suas 

aplicações práticas e ajudam a transferir os conhecimentos escolares para âmbitos 

mais cotidianos”.  

Para Oñorbe (op. cit., p. 77): “os problemas podem ser classificados de 

acordo com critérios muito diversos, e também será diferente a forma de abordá-los 

nas aulas”. A autora aponta como critérios: quanto ao conteúdo, (ricos 
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semanticamente ou com carga semântica baixa), em função da existência de uma 

ou várias soluções (fechados ou abertos), segundo a forma de trabalho em aula, (de 

lápis e papel ou experimentais) e em função do sujeito que resolve (problemas ou 

exercícios). Para a autora: “Os problemas de solução única corresponderiam à 

maioria dos utilizados habitualmente em muitos livros didáticos”. (OÑORBE, 2007, p. 

77, tradução nossa).  

Campos e Nigro apresentam outra classificação em que divide os problemas 

em falsos e verdadeiros, em função do modo como respondem os alunos. De acordo 

com esses autores “para dar respostas a falsos problemas, o aluno utiliza apenas 

técnicas de solução. Se bem treinado por um professor, tende a aplicar essas 

técnicas de forma automática, imediata e não muito consciente”. (CAMPOS, NIGRO, 

1999, p. 70). Prosseguem em sua explicação, enfatizando o papel dos professores 

na distinção entre os problemas: 

 

 
Assim, a solução desses problemas falsos assemelha-se à solução de 
exercícios rotineiros, e não pode ser confundida com a resolução de 
problemas verdadeiros. Nesse caso, tais técnicas podem ter alguma 
utilidade, mas não suficientes. Isso acontece porque problemas verdadeiros 
requerem não só o uso de técnicas, mas também de estratégias de 
resolução. As estratégias de resolução diferem das técnicas de solução 
uma vez que devem ser intencionais e produto de uma reflexão consciente. 
Portanto, se a relação entre professor e aluno for caracterizada por 
contratos limitados, a situação de ensino-aprendizagem não favorecerá a 
resolução de verdadeiros problemas. Já numa situação de contrato não-
limitado, uma estratégia de resolução de um verdadeiro problema exige que 
o aluno utilize diversas informações. Estas devem ser relacionadas a outras 
situações e generalizadas. (ibid., p. 70-71). 
 
 

Um exemplo de abordagens distintas do mesmo problema, assim como as 

diferenças básicas entre problemas falsos e verdadeiros foram didaticamente 

resumidas pelos autores, em um quadro, que é reproduzido a seguir na figura 7: 

 

Figura 7 – Diferenças básicas entre falsos problemas e verdadeiros problemas. 

Problemas 

Exemplo: “Por que, examinando as fezes de um 
ser vivo, conseguimos descobrir quais são seus 
hábitos alimentares?” 

Exemplo: “Você consegue imaginar outras 
maneiras para descobrir os hábitos alimentares 
desse misterioso ser vivo?” 

 Existe uma solução.  Existe resolução. 

 São solucionados.  São “enfrentados”. 

 São extremamente objetivos.  São mais subjetivos. 

 Existe uma resposta correta.  Existe a melhor resposta possível. 

 Existe resolução.  Existe resolução. 
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 Utilizam técnicas para chegar a uma solução.  Exigem o uso de estratégias de resolução. 
 

Fonte: (CAMPOS, NIGRO, 1999, p. 71). 
 
 

É relevante a observação final dos autores, no que se refere à resolução de 

problemas e a sua importância, no ensino de ciências, para a formação de 

habilidades pelos alunos: 

 
 
verdadeiros problemas exigem o uso de diversas habilidades na sua 
resolução, e não somente a memória. Muitas dessas habilidades estão 
relacionadas ao processo de construção de conhecimento e podem ser 
desenvolvidas pelo hábito de resolver problemas, sobretudo dentro da 
perspectiva do ensino de Ciências (CAMPOS, NIGRO, 1999, p. 74). 
 

 

Nos livros didáticos, pode-se observar que várias das atividades de fixação 

propostas são apresentadas sem a devida problematização e geralmente os autores 

não distinguem os exercícios dos verdadeiros problemas. As situações problema 

apresentadas, muitas vezes não conseguem revelar aos alunos o problema, nem 

relacionar adequadamente os conhecimentos científicos e as situações cotidianas. 

 
 
Os exercícios/problemas/questões, assim nomeados e encontrados nos 
livros didáticos, não se constituem, em si mesmos, problemas para os 
alunos, embora alguns deles possam ter em seus enunciados situações 
bastante interessantes. Tais exercícios/problemas/questões podem passar 
a se constituir como um problema para o aluno na medida em que forem 
problematizados/reformulados pelo professor e inseridos em um contexto 
que lhes dará sentido. Dessa forma, não ficarão restritos a uma aplicação 
ou verificação de conhecimentos, mas sim, passarão a fazer parte do 
processo construtivo do saber. (CLEMENT, TERRAZAN, 2011, p. 88). 

 
  

Como uma das abordagens possíveis para um ensino por problemas, adota-

se como referencial teórico a perspectiva do ensino problêmico, cujo princípio 

epistemológico principal situa a contradição como o motor do desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

 

 

3.2 Ensino problêmico 

 

Decorrente de estudos realizados nas décadas de 60 e 70, Mirza I. Majmutov 

elaborou um sistema didático que prioriza o ensino através de problemas didáticos. 

Esse sistema de ensino apresenta um conjunto de orientações metodológicas 
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denominadas de Ensino Problêmico12. De acordo com Núñez e outros (2004, p. 

151): “Para Majmutov (1984), o problema de ensino é um elo intermediário entre as 

categorias filosóficas e didáticas, ou seja, serve como meio de transformação do 

método dialético de solução das contradições em métodos didáticos”. 

 

Denominou-se ensino problêmico e não problemático, já que este define 
algo duvidoso, pouco provável, que não é certo, inconstante, desconhecido 
e ignorado, questionável e discutível, enfim, caótico, e um ensino com estas 
características não ajudaria a formar os jovens de que necessitamos. Por 
isso a denominação “Problêmica”, palavra que surge das línguas 
eslavas e sugere a relação racional entre o reprodutivo e o produtivo. 
(AGUILAR, 2006, p. 153, tradução nossa). 
 
 

Esse sistema de ensino atribui ao professor a função de organizar situações 

que possibilitem um ensino a partir de contradições como problemas educativos. 

Rodríguez e Camacho (2011, p. 14, tradução nossa) apontam que no caso da 

América Latina, “Cuba se pode considerar como o país onde mais se tem 

desenvolvido trabalhos relacionados com o ensino problêmico [...]”. Afirmam ainda 

que segundo Majmutov, o ensino problêmico pode ser definido como:  

 
 
a atividade do professor orientada a criar um sistema de situações 
problêmicas, a expor e a explicar (total ou parcialmente) um determinado 
assunto e a dirigir a atividade dos estudantes para a assimilação de 
conhecimentos novos, mediante o planejamento independente de 
problemas docentes e sua correspondente solução.  
 
 

Segundo Cárdenas e outros (2003, p. 16, tradução nossa), a tradição cubana 

no ensino problêmico remonta a períodos muito antigos daquela nação e atravessa 

gerações de estudiosos e pessoas notáveis da história desse povo: 

 
 
O ensino com enfoque problêmico como via para que os estudantes 
construam seus próprios conhecimentos e aprendam a refletir não é novo 
em Cuba, foi aplicado por: Félix Varela (1788-1853), José de la Luz y 
Caballero (1800-1862), José Martí (1853-1895), Enrique José Varona 
(1849-1933) y Rosa María Angulo (1914-1983). Na atualidade esses 
métodos problêmicos são muito usados em nossa Universidade, são 
métodos ativos nos quais os estudantes têm a possibilidade de avaliar os 
problemas, encontrar suas causas, sua essência e ir em busca de soluções 
tal e qual fariam em seu desempenho profissional, além do mais, se 

                                         
12 Optou-se por utilizar a partir desta seção do texto, o termo traduzido de Enseñanza Problémica, 
título do livro de Majmutov, por considerá-lo mais unitário e condizente com a proposta didática 
fundamentada na teoria histórico-cultural, além dos argumentos apresentado a seguir por Aguilar 
(2006). 
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enriquem pelo intercâmbio de ideias, opiniões, experiências e argumentos 
de suas decisões.  
 
 

Um marco histórico é apontado como o início da implantação dos métodos do 

ensino problêmico no ensino de ciências em Cuba. Ao desenvolver atividades 

didáticas relacionadas aos conteúdos da disciplina de ciências naturais, baseadas 

nos métodos problêmicos, recorda Cruz López (2008, p. 4, tradução nossa): 

 
 
Dentro das Ciências Naturais a metodologia do ensino problêmico começou 
a ser implantada em Cuba por meio de projetos como o Projeto cubano 
Técnicas de Estimulação Intelectual (TEDI), que apresenta um conjunto de 
publicações nas quais são recompilados os resultados de investigações 
psicopedagógicas no âmbito do desenvolvimento intelectual nas ciências 
naturais, desse conjunto de publicações posso destacar o Professor José 
Zilberstein, no qual realizou uma publicação intitulada Desenvolvimento 
Intelectual nas Ciências Naturais, no qual propões recomendações e 
procedimentos didáticos, propiciadores de um ensino e uma aprendizagem 
desenvolvedores nessa disciplina contemplando a problemicidade. 
 
 

O ensino problêmico explicita uma característica do conhecimento científico 

pouco abordado no ensino médio, nível educacional em que geralmente ainda se 

denomina a Química de “ciência exata”, em parte devida aos cálculos realizados em 

muitos assuntos. Uma explicação problematizadora pode desmitificar a concepção 

acrítica de exatidão, certeza ou verdade, do conhecimento acabado, ao invés de em 

permanente construção e reconstrução, uma equivocada ênfase nos produtos da 

atividade científica, ao invés dos processos. 

 
 
Majmutov, propõe, a partir de uma perspectiva materialista-dialética, que a 
contradição é a força motriz do ensino problêmico, sempre e quando uma 
contradição se apresenta à consciência do estudante como tal, e tome 
consciência desta como uma dificuldade a resolver. (MOLANO et al, 2010, 
p. 123, tradução nossa). 
 
 

O significado de exatidão como aproximação de um determinado valor de 

referência, aprimorado em função de métodos e equipamentos desenvolvidos e 

aperfeiçoados ao longo do tempo, pode contribuir para enfatizar o caráter histórico 

do conhecimento químico, cujas contradições dialéticas podem ser exemplificadas 

nas relações entre prática e teoria, ideal e real ou propriedades macroscópicas e 

microscópicas, em que se baseia o elo entre reações químicas e modelos atômicos. 
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Uma análise das teorias que os químicos foram elaborando ao longo dos 
anos deve mostrar como os conhecimentos sobre a estrutura do átomo vão, 
cada vez mais, penetrando na essência do próprio átomo e criando um 
mundo submicroscópico, em que muitas das leis naturais conhecidas até 
então tiveram que ser revisadas. Dessa forma, os alunos podem apreciar 
que a História da Química não é uma seção linear de temas, mas que a 
maioria dos avanços são consequência de intensas discussões que 
provocaram rupturas dialéticas entre o velho e o novo. (NUÑEZ, 2009, p. 
182-183). 

 
 

Conteúdos corriqueiros nas aulas de Química podem ser enfatizados como 

exemplos de rupturas dialéticas entre o velho e novo, como as diversas teorias 

ácido-base, que foram surgindo ao longo do tempo de estabelecimento da Química 

como área científica, ou mesmo esse próprio estabelecimento, se considerarmos a 

superação da concepção cosmológica da Alquimia, predecessora da Química, 

apesar das polêmicas até hoje investigadas sobre as práticas alquimísticas13.  

Nos parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, podem ser 

encontradas críticas contundentes sobre o ensino mecanizado dos diversos 

conteúdos de Química, como a excessiva exigência de memorização de 

informações desnecessárias, em contraposição do entendimento de uma situação-

problema. Para os seus elaboradores, o ensino de Química no Brasil:  

 
 
[...] tem se reduzido à transmissão de informações, definições e leis 
isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo deste quase 
sempre a pura memorização, restrita a baixos níveis cognitivos. Enfatizam-
se muitos tipos de classificação, como tipos de reações, ácidos, soluções, 
que não representam aprendizagens significativas. Transforma-se, muitas 
vezes, a linguagem química, uma ferramenta, no fim último do 
conhecimento. Reduz-se o conhecimento químico a fórmulas matemáticas e 
à aplicação de “regrinhas”, que devem ser exaustivamente treinadas, 
supondo a mecanização e não o entendimento de uma situação-problema. 
(BRASIL, 2006, p. 32). 
 
 

Ao se considerar as funções do ensino problêmico, pode-se perceber a sua 

importância para a aprendizagem das competências e habilidades inerentes à 

educação científica e relacionadas ao conhecimento químico escolar. 

 
 
Contribuir para a formação do pensamento dos estudantes, como 
fundamento da concepção científica do mundo. Propiciar a assimilação de 
conhecimentos em nível de sua aplicação criadora e que não se limite ao 
nível reprodutivo. Ensinar ao aluno a aprender, com o desenvolvimento 

                                         
13

 Este neologismo foi cunhado pelo mestrando, em função das relações com o misticismo, 
características de um determinado período da História da Química em que experimentos que 
envolviam reações químicas ainda faziam parte do corpo de conhecimentos da Alquimia. 
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do pensamento científico. Capacitar o aluno para o trabalho 
independente ao treiná-lo no conhecimento e na solução das 
contradições que se apresentam no processo cognoscitivo. Contribuir 
para a formação de convicções, qualidades, hábitos e normas de conduta. 
Propiciar a formação de uma cultura científica. (MORA, 2005, p. 24, 
tradução e grifo nosso). 
 
 

 Segundo Vásquez Rodríguez e Camacho (2011, p. 14, tradução nossa), ao 

relatarem a aplicação dos métodos problêmicos no ensino de engenharia eletrônica, 

o ensino problêmico “busca desenvolver o intelecto e a atitude independente dos 

estudantes no processo de assimilação da ciência”. Representam resumidamente o 

que denominam de metodologia do ensino problêmico, indicando duas importantes 

implicações dessa perspectiva no seguinte esquema, da figura 8: 

 

Figura 8 – Metodologia do ensino problêmico. 

 
 
 
 
 
 

Fonte: (VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, CAMACHO, 2011, p. 14, tradução nossa). 

 
 

Para compreender a totalidade do sistema didático proposto pelo ensino 

problêmico, faz-se necessário explicitar a composição desse sistema, fundamentada 

em uma tradicional categoria do materialismo histórico-dialético. 

 
 
O ensino por problemas, na perspectiva em que discutimos, tem como 
fundamentos filosóficos a dialética; em especial, a categoria de contradição. 
É um ensino que se situa nas perspectivas construtivistas, na busca de 
construir novas representações, novos procedimentos orientados a 
contribuir com uma atitude positiva dos alunos pela ciência e sua educação 
científica. A solução de problemas apresenta-se como uma estratégia a 
mais nas situações de ensino, para a aprendizagem de conceitos e 
procedimentos do trabalho experimental, nas relações dinâmicas e 
complexas, características do conteúdo. (NUÑEZ, SILVA, 2002, p. 1203). 
 
 

Qualquer método de ensino obviamente tem como principal objetivo a 

aprendizagem. A relação dicotômica ensino-aprendizagem, no entanto, nem sempre 

é percebida como uma síntese dialética em que a complementaridade dos 

processos é tão interdependente quanto a relação entre docentes e estudantes.  

A elaboração de estratégias de resolução de problemas ou mesmo o 

enfrentamento destes, propiciam uma maior interação dos conhecimentos científicos 

Ensino 
problêmico 

Resolução de 
problemas da 

Ciência 

Desenvolvimento 
intelectual 

Atitude 
independente 
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e filosóficos, pois “a solução de problemas científicos não apenas nos deve pautar 

sobre ‘que ciência aprendemos’, mas sim, sobre ‘que é a ciência, seu método e 

natureza’”. (SARDUY, GATICA, 2002, p. 134, tradução nossa). A aplicação de 

métodos científicos na aprendizagem pode integrar os componentes procedimentais 

e atitudinais aos conceituais. 

 

 
Danilov (1984) expõe que o sistema de conhecimentos que deve ter um 
estudante está integrado pelos conhecimentos empíricos ou sensoriais, os 
racionais ou teóricos e os metodológicos ou procedimentais. Com base 
nisto consideramos que o conhecimento é tanto procedimental como 
conceitual. Durante o processo de aprendizagem dos conhecimentos 
físicos mediante a resolução de problemas, o aluno não apenas se 
apropria dos aspectos analisados anteriormente, mas também se 
realiza uma mudança em sua atitude ao contribuir para a formação de 
determinados valores. Por esta razão se concebe que o conhecimento 
que se conquista durante a resolução de problemas é conceitual, 
procedimental e atitudinal. (MORA, op. cit., p. 25-26, grifo nosso). 
 
 
 

3.2.1 Categorias do ensino problêmico.   

 

O sistema didático do ensino problêmico tem sido classificado por diferentes 

autores, cujas estruturas apresentam variadas quantidades de categorias. Para 

Calderón (1996, p. 28) são três: “a situação problêmica, o problema docente, em 

tarefas e perguntas problêmicas e o problêmico”. Segundo Martinez (2005, p. 1), 

“mediante cinco categorias fundamentais: a situação problêmica, o problema 

docente, as tarefas problêmicas, as perguntas problêmicas e o problêmico”.  

Adota-se neste trabalho a proposta fundamentada na teoria histórico-cultural, 

de Majmutov e Martinez, que está situada, segundo Núñez e Silva (2002, p. 1199): 

 
 
no contexto do enfoque sócio-histórico, os quais desenvolveram a 
orientação que é conhecida como “ensino por problemas” e se estrutura a 
partir de quatro categorias teóricas: as situações problemáticas, o problema, 
as tarefas-problema e o problemático. Os fundamentos filosóficos desse 
enfoque são encontrados nas categorias, princípios e leis do materialismo 
dialético e histórico, tomando como centro o caráter ativo da aprendizagem 
e as contradições dialéticas, como fonte do desenvolvimento. 
 
 

Uma situação de aprendizagem que propicie um ensino problêmico, pode ser 

denominada de situação problêmica. É indicada como a primeira das categorias 

teóricas desse sistema didático. De acordo com Núñez e outros (2004, p. 147): 
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“Essa situação caracteriza-se pela contradição que se expressa na relação dialética 

entre o conhecido e o não conhecido, funcionando como fonte do desenvolvimento 

cognitivo”.  

Segundo Mora (2005, p. 25), o ensino problêmico “parte da criação de uma 

situação problêmica, que deve ser fundamentalmente, de caráter social e 

relacionada com o perfil profissional”. Como ponto de partida, caracteriza-se como 

uma etapa extremamente importante, pois deve iniciar o processo de motivação dos 

alunos. Segundo Núñez e Silva (2002, p. 1200): 

 
 
A situação-problema deve ter como traços essenciais a validade, dada pelo 
fato da necessidade que sente o estudante de sair dela; a exeqüibilidade 
deve estar ajustada ao nível do estudante e provocar interesse; seus 
aspectos básicos são o conceitual e o motivacional. No aspecto conceitual, 
deve estar refletida a contradição entre o conhecido e o não conhecido, que 
funciona como fonte de desenvolvimento da atividade cognoscitiva, 
enquanto que o aspecto motivacional é dado pelo grau de novidade do 
desconhecido, que pode orientar a necessidade do estudante, para sair dos 
limites do conhecimento já assimilado. 
 
 

A situação problêmica é associada a uma das categorias dialéticas principais, 

a contradição. Em relação ao aluno, pode ser compreendida como um contexto, 

“espaço pedagógico, onde ele se enfrenta a uma situação concreta que para ele é 

inesperada, algo incompreensível, desconhecida e alarmante, incitando-lhe a uma 

ativação cognitiva que origina a curiosidade”. (BUENO, PACHECO, 2004, p. 84, 

tradução nossa). 

 
 
A situação problêmica se define como um estado de tensão intelectual que 
se produz no aluno ao se confrontar com uma contradição do conteúdo do 
ensino, que para ele, nesse momento, resulta inexplicável com os 
conhecimentos que possui acerca do objeto de estudo. O professor cria a 
situação problêmica ao revelar aos estudantes a contradição. (MARTINEZ, 
2005, p. 2). 
 
 

Esta situação deve despertar a curiosidade diante do desconhecido para 

motivar o interesse em solucionar o problema e ser efetivamente didática. Deve se 

apresentar como possível de ser elucidada, para que propicie motivação. 

 
 
A situação problêmica é um estado psíquico de dificuldade que surge no 
aluno quando não pode explicar um fato novo na tarefa que está resolvendo 
por meio dos conhecimentos que têm, ou realizar um ato conhecido através 
dos procedimentos gerais e deve, portanto, buscar um novo procedimento 
de atuação. (ibidem, p. 25). 
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A situação problêmica gera o problema. Este não é somente uma pergunta, 

apesar de poder ser representado por uma sentença, mais complexa. Diferente de 

um exercício, que é mais simples, exige solução original. Para Hung e López (2006, 

p. 19, tradução nossa): 

 
 
Resolver um problema é solucionar uma contradição que manifesta não só 
a dificuldade a ser superada, mas reflete e projeta o caminho de solução, e 
com ele a própria superação dialética do problema. Se o ensino se 
desenvolve num amplo contexto de contradições, é necessário então 
processos educativos, desenvolver o pensamento, o conhecimento e a 
comunicação pedagógica mediante a dinâmica que gera as contradições. 
 
 

A relação problema/situação-problema é explicada por Núñez e Silva (2002, 

p. 1201): “A situação-problema encontra sua forma de expressão no problema, 

subordinado a um objetivo formulado, mas sem solução aparente. Então, definimos 

o problema como a contradição própria da situação-problema assimilada pelo 

aluno”. Essa relação pode ser mais bem compreendida no esquema da figura 9. 

 

Figura 9 – Esquema da relação Problema e Situação-problema. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (NÚÑEZ, SILVA, 2002, p. 1201). 

 

Um problema pode ser ainda “uma situação que um indivíduo, ou um grupo, 

quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que 

leve à solução”. (ibid., p. 1202). “Um problema é uma dificuldade, não trivial, que se 

pretende ultrapassar. [...] uma dada situação pode ser um problema para uma 

pessoa e não o ser para outra”. (SANTOS, PONTE, 2002, p. 31-33). 

Na perspectiva do materialismo histórico-dialético, deve ser compreendido 

como a manifestação de uma “contradição lógico-psicológica do processo de 

Expressa a assimilação da própria 
contradição para organizar a busca Revela a contradição dialética 

 

Situação-problema Problema docente 

Representa o desconhecido Representa o buscado 
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assimilação, que determina o sentido da procura intelectual, desperta o interesse 

para a investigação da essência do desconhecido [...]”. (MORA, 2005, p. 25). 

 
 
A solução de qualquer problema começa com sua definição, ou ao menos 
com a tomada de consciência da formulação já feita. A formulação do 
problema constitui em si a expressão linguística lógica dele, graças à qual 
se localiza o campo de busca intelectual que ocorre, especificando não só 
os objetivos mas também as condições em que se levará a cabo a solução 
e que constituem os componentes do problema. O problema representa a 
própria contradição já assimilada pelo estudante, o que surge durante a 
atividade cognoscitiva, como resultado da identificação com o conflito 
cognitivo. Este só se revela, quando se assimila a contradição de forma 
consciente e com possibilidades de explicitá-la. Constitui um recurso 
metodológico para a resolução do conflito; sua solução implica em uma 
procura organizada e depende da atividade investigativa do aluno. (NUÑEZ, 
SILVA, 2002, p. 1201). 
 
 
 

3.2.2 Métodos problêmicos. 

 

Como as estratégias de ensino desse sistema, para Núñez e outros (2004, p. 

157): “Os métodos problêmicos são meios para estimular a atividade cognitiva dos 

estudantes, contribuindo com o desenvolvimento do pensamento dialético e criador, 

com a flexibilidade do pensamento e com outras capacidades cognitivas e afetivas”.  

 
 
No ensino de Ciências, podem ser utilizados diferentes estratégias e 
métodos, dentre os quais estão os métodos de trabalho com problemas. A 
escolha de um ou de outro método dependerá de um conjunto de fatores 
relativos aos alunos, às condições, aos objetivos e aos conteúdos de 
ensino, etc. (ibid., p. 157). 
 
 

São métodos ativos, que devem ser utilizados pelo professor para guiar os 

alunos em sua atividade cognitiva. De acordo com Fleitas e Beldarrain (2001, p. 168, 

tradução nossa):  

 

A essência do ensino problêmico consiste em mostrar ao aluno o caminho 
para a obtenção do conceito, as contradições que surgem neste processo e 
as vias para sua solução, contribuindo assim para que este, de objeto de 
influências pedagógicas, se converta em sujeito ativo do processo. Para 
isso, é necessário que o professor utilize métodos ativos, que seja um 
criador, um guia que estimula os estudantes a aprender, a descobrir e se 
sentirem satisfeitos pelo saber acumulado. 
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O sistema de ensino problêmico caracteriza-se por quatro principais métodos, 

que podem ser dispostos em ordem crescente de atividade dos alunos: Exposição 

Problêmica, Conversação heurística, Busca Parcial e Método Investigativo.  

 Em uma exposição problêmica, o professor inevitavelmente muda a ênfase 

dos produtos da atividade científica para os processos, destacando a historicidade 

dos conteúdos e explicitando as contradições relacionadas aos temas, o que 

possibilita o pensamento dialético. Segundo Núñez e outros (2004, p. 160): “A 

exposição problêmica é um método baseado na exposição significativa dos 

conhecimentos. para a solução de situações-problema”. 

 
 
A exposição problêmica é um método de ensino intermediário entre os 
métodos reprodutivos e produtivos, pois neles se aplicam elementos de 
ambos. A essência deste método é que o professor, ao transmitir a 
informação, planeja a situação problêmica e mostra a via para solucionar o 
problema, na qual aplica a lógica de raciocínio e sua relação com os 
métodos científicos. Este método se utiliza principalmente na conferência e 
em comparação com a exposição habitual de transmissão da informação 
tem as vantagens seguintes: É mais emocionante e, portanto, aumenta o 
interesse dos alunos. Ensina a pensar dialeticamente e oferece um padrão 
de pesquisa científica. É mais segura e compreensível, pelo que contribui a 
converter os conhecimentos em convicções. (PUIG, RAMOS, 2009, p. 6-7, 
grifo do autor, tradução nossa). 
 
 

Alguns célebres episódios que se tornaram capítulos importantíssimos na 

História da Ciência, negligenciados em um ensino ahistórico, podem ser 

devidamente aproveitados para caracterizar as polêmicas contradições que 

acompanham a evolução do conhecimento científico, podendo configurar situações 

problêmicas. De acordo com Calderón (1996, p. 30, tradução nossa): 

 
 
Na exposição problêmica o professor não se limita a comunicar as 
conclusões da ciência, pois desenvolve sua exposição mediante o 
planejamento de problemas, assim o estudante adquire alguns hábitos 
científicos elementares, pois o professor não somente dá a solução, mas 
descobre a lógica do movimento do pensamento e indica as fontes do 
surgimento da contradição, argumentando cada passo da solução do 
problema em questão. 
 

A exposição problêmica é considerada algumas vezes como uma estratégia 

“intermediária entre os métodos reprodutivos e produtivos, pois se aplicam 

elementos de ambos. A essência deste método reside em que o professor ao 

transmitir a informação planeja a situação problema e mostra a via para solucionar”. 

(PUIG, RAMOS, op. cit., p. 6). Segundo os autores, a exposição problêmica tem 
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muitas vantagens para o ensino: “É mais emocionante e, portanto, eleva o interesse 

dos alunos. Ensina a pensar dialeticamente e oferece um padrão de busca científica. 

É mais seguro e compreensível, pelo que contribui a converter os conhecimentos em 

convicções”. (ibid., p. 6-7). 

 
 
Segundo Martínez (1998), na exposição problêmica, o professor não 
comunica aos estudantes conhecimentos acabados, mas conduz a 
exposição demonstrando a dinâmica de formação e desenvolvimento dos 
conceitos, e planeja situações problêmicas que ele mesmo resolve. 
(RODRIGUEZ, CAMACHO, 2011, p. 15). 
 
 

Considera-se como segundo método, a conversa heurística, que pressupõe 

“uma ativa participação dos estudantes mediante perguntas e exercícios de 

questionamentos para a solução dos problemas. Com o emprego do diálogo, 

estabelece-se a dúvida para estimular os estudantes a pensar e questionar”. 

(NÚÑEZ et al, 2004, p. 167). 

A busca parcial caracteriza-se por contribuir para o trabalho de solução do 

problema por etapas. “É um método que facilita o ‘trânsito’ para o 

ensino/aprendizagem com métodos de exigências cognitivas/afetivas de maior 

complexidade”. (ibid., p. 165). 

No método investigativo, o estudante terá a possibilidade de trabalhar os 

procedimentos inerentes ao processo de investigação. Segundo Núñez e outros (op. 

cit., p. 169) “O trabalho na sala de aula como pesquisa organizada constitui um 

método de elevadas exigências cognitivas e afetivas para os alunos”. 

Para propiciar a inclusão desses métodos problêmicos no ensino, é 

necessário que sejam inseridos no cotidiano escolar e que o trabalho em sala de 

aula tenha nessa perspectiva uma referência acessível aos docentes, que 

dependem de bons livros didáticos como fonte de consulta em sua rotina laboral. 
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4. Livros Didáticos e Educação Científica 
 
 
O papel são os discípulos cujas inteligências hão de ser impressas com os 
caracteres das ciências. Os tipos ou caracteres são os livros didáticos [...] A 
tinta é a voz viva do professor [...] A prensa é a disciplina escolar...  

Jan Amos Komenský 
 

 

Os diversos aspectos que envolvem a utilização dos livros e sua importância 

para a educação científica devem figurar na pauta das pesquisas em educação, 

tendo em vista que são os principais instrumentos de estudo para os alunos. Para 

Vasconcelos e Souto (2003, p. 193): “No ensino de Ciências, os livros didáticos 

constituem um recurso de fundamental importância, já que representam em muitos 

casos o único material de apoio didático disponível para alunos e professores”. 

Como expõe Fracalanza (2005, p. 41): 

 

De fato, muito se tem falado sobre o livro didático. Mas, o que 
realmente sabemos sobre ele? Dentre as muitas conversas, as 
muitas palavras, o que circula na academia sobre esses 
recursos para o ensino? O que se sabe sobre o uso desse 
recurso pelos professores? Afinal, são eles, juntamente com 
seus alunos, os principais usuários dos manuais escolares. E, 
devemos supor, deveriam ser eles os leitores privilegiados 
dessa produção acadêmica. 
 
 

De acordo com Campanario (2001, p. 352, tradução nossa), para muitos 

professores “a escolha de um livro didático significa sua escolha curricular mais 

importante, pois não é raro que esse instrumento exerça um efeito poderoso sobre 

seus enfoques docentes e sobre as estratégias de aprendizagem dos alunos”.  

 
 

Ainda é bastante consensual que o livro didático (LD), na 
maioria das salas de aula, continua prevalecendo como 
principal instrumento de trabalho do professor, embasando 
significativamente a prática docente. Sendo ou não 
intensamente usado pelos alunos, é seguramente a principal 
referência da grande maioria dos professores. (DELIZOICOV, 
ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002, p. 36).  

 
 

Em diversas investigações na área, os livros didáticos têm assumido um 

papel relevante. Que inovações didáticas apresentam, como evoluíram nos últimos 

anos, como está organizado o sistema de distribuição dos livros para as escolas 
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públicas, quais os princípios pedagógicos e epistemológicos que devem atualmente 

estar contidos nos livros, são questões que suscitam reflexões indispensáveis na 

fundamentação de uma pesquisa com análise de livros de ensino de Química. 

 
 
A educação escolar, em geral, e o livro didático, em particular, não podem 
ser estudados descolados do contexto cultural e das estruturas políticas em 
que se inserem. Os livros incorporam as concepções de história e os 
sistemas de valores dos autores e de seu tempo. (CAPELATO, 2009, p. 
118). 
 
 

A importância dos livros para a educação científica, de modo geral e a 

química, em particular, pode ser inicialmente destacada em função da sua própria 

natureza. Enquanto produtos do processo que viria a ser denominado de produção 

industrial, ainda que de modo incipiente, os livros impressos, ainda hoje a principal 

forma de veiculação nas escolas, guardam estreita relação com as atividades 

científicas. 

 
 
No século XV, a passagem do texto para o impresso correspondeu a uma 
grande transformação na tecnologia do livro, o que, como mostra Elizabeth 
L. Eisenstein (1988), forneceu o suporte material para o surgimento do que 
se chamaria “ciência moderna”. Convém lembrar que, nesse processo, 
também a função do livro sofreu profunda transformação: se, na origem, 
livro era o receptáculo de segredos vedados aos não iniciados – sendo a 
Bíblia o livro secretíssimo dentre os livros secretos –, já na época da 
revolução de Gutenberg, que possibilitou a multiplicação de cópias idênticas 
de uma mesma obra, o livro transformou-se em veículo de difusão de idéias, 
doutrinas, saberes. A Encycliopédie iluminista, ao publicar os segredos dos 
ofícios, reiterou a nova função do livro, que era a de publicizar 
conhecimentos e não a de os ocultar. (MUNAKATA, 2010, p. 220-221). 
 
 

A epígrafe inicial nos remete ao período da estruturação moderna dos 

sistemas educacionais europeus, que desde então têm influenciado 

demasiadamente as escolas brasileiras. A metafórica relação entre os componentes 

da impressão de livros e elementos escolares, daquele que é considerado fundador 

da didática moderna, sugere a importância atribuída há séculos, aos manuais 

didáticos. 

 
 
Comenius, criador da Didática Magna e um dos maiores educadores do 
século XVII, foi o primeiro a enfatizar que certas características de alguns 
livros fariam com que fossem mais apropriados para a transmissão de 
conhecimentos. (MANTOVANI, 2009, p. 19). 
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As considerações do educador europeu foram relevantes para o contexto 

histórico na idade moderna, ao enfatizar a necessidade de educação e escola para 

todos. Ainda em pleno século XXI, tal meta não foi alcançada em muitos países e 

em algumas regiões do Brasil onde o acesso é dificílimo, como localidades 

ribeirinhas na Amazônia ou mesmo por motivos econômicos, além dos geográficos. 

Ao se considerar a formação de professores no Brasil e as condições 

materiais em que esses profissionais trabalham, o livro didático é em muitas 

situações a mais importante fonte de consulta para os conteúdos que lecionam e até 

mesmo para as estratégias de ensino adotadas. Essa situação há muito tempo é 

criticada no país. 

 
 
Aprende-se lá, por exemplo, que Comenius já falava do livro didático; que 
este "gênero" representa uma fatia bastante considerável dos livros 
produzidos e consumidos no nosso País; que datam do Brasil de 1938 os 
primeiros esforços pela centralização das providências relativas ao livro de 
escola; que inúmeras instâncias federais e estaduais já montaram 
comissões para discuti-lo (CNLD, CELD, COLTED, INL, FENAME, FLE são 
algumas das siglas envolvidas); que os escândalos no setor são mais a 
norma que a exceção; e que, na ciranda de tantas discussões sempre 
recomeçadas, já houve, inclusive, espaço e tempo para vozes de bom 
senso que disseram que, com professores capazes, a rejeição dos maus 
títulos seria espontânea. (LAJOLO, 1987, p. 3). 
 

 

 Como um dos fatores preponderantes na apresentação de conteúdos, a 

concepção de aprendizagem e de avaliação têm condicionado muitas das obras 

editadas no país. A memorização passiva e simples exercícios de aplicação dos 

conteúdos, ainda persistem, a despeito de todas as contribuições da psicologia 

pedagógica que priorizam a atividade como categoria principal da aprendizagem. 

Críticas muito antigas já apontavam essas falhas nos livros brasileiros.  

 
 
[...] a nível dos livros didáticos destinados a alunos de 1º e 2º graus, 
começam a aparecer nos textos, em profusão, testes de escolha 
múltipla propostos a titulo de exercício e verificação, quando não 
substituindo o próprio texto. [...] Sua elaboração é calcada no senso 
comum [...] sem propor o acionamento das funções mais complexas de 
análise e síntese. por exemplo, e outras dessa natureza, estas sim, 
fundamentais no desenvolvimento e, portanto, na avaliação do ensino ou de 
funções cognitivas importantes na aprendizagem. (GATTI, 1987, p. 35-36, 
grifo nosso).  
 

 

Obviamente que não têm ocorrido apenas críticas, é necessário admitir que já 

existem bons livros disponíveis há bastante tempo e deve-se reconhecer que nem 
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sempre os diversos critérios adotados ao avaliá-los têm sido os mais adequados, 

como frisava Machado (1996, p. 32): 

 
 
[...] mesmo alguns erros considerados indiscutíveis poderiam não ser 
determinantes da rejeição de um livro: é preciso avaliá-lo pelo seu projeto 
global, pelo que apresenta de positivo, pelas sementes que planta, pelos 
estímulos que provoca. Muitas vezes, os livros mais adotados, segundo 
critérios policialescos de não conterem qualquer erro "conceitual", estão 
entre os que menos acrescentam em idéias para um fecundo trabalho em 
classe.  
 
 

A preocupação com a capacidade de lidar com os problemas cotidianos da 

vida deve ser sido incluída na elaboração dos livros. Segundo Rangel (2005, p. 190): 

“o critério de seleção e uso de livros, para que se tornem recursos e instrumentos de 

reelaboração pessoal e social de conceitos, inclui, sem dúvida, a atenção a níveis de 

leitura e raciocínios que os transportem às situações reais do cotidiano”.  

 
 
Pensar o livro didático em sua relação com a instituição escolar é, à 
primeira vista, uma atitude óbvia, mas nem sempre foi assim. No Brasil, pelo 
menos, as pesquisas sobre o tema concentravam-se basicamente na 
análise dos conteúdos dos livros, abstraindo o seu uso escolar, como se 
houvesse o livro didático em si. A partir dos anos 1990, no entanto, essa 
situação mudou e há, hoje, grande número de pesquisas, com os mais 
variados enfoques, contemplando a própria complexidade que o tema 

comporta. (MUNAKATA, 2010, p. 223). 
 

 
 
4.1 Programa Nacional do Livro Didático e obras de Química, um histórico. 
 
 

A origem do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) remonta ao ano de 

1929, quando o governo federal criou um órgão específico para legislar sobre 

políticas do livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL), contribuindo para dar 

maior legitimidade ao livro didático nacional. 

 
 
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos 
programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da 
rede pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 
1929. Ao longo desses 80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve 
diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à 
educação básica brasileira, tendo como única exceção os alunos da 
educação infantil. 

14
 

                                         
14

 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico>. Acesso 
em: 20 maio 2012. 
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 Em 1938, são estabelecidas as condições de produção, importação e 

utilização do livro didático no país pelo decreto n. 1.006, de 30 de dezembro, além 

de uma comissão nacional, específica para o assunto. Em seu artigo primeiro, 

apresenta: “É livre, no país, a produção ou a importação de livros didáticos”. 

(BRASIL, 1938). Também define o que são considerados livros didáticos, no artigo 

segundo: “Para os efeitos da presente lei, são considerados livros didáticos os 

compêndios e os livros de leitura de classe”. (ibidem).  

O artigo nono, ainda formalizava, em caráter permanente, a instituição da 

Comissão Nacional do Livro Didático, indicando o número de integrantes e 

especificando até o pagamento dos comissionados por cada seção, em seu 

parágrafo terceiro: “§ 3º Os membros da Comissão Nacional do Livro Didático 

perceberão, por sessão a que comparecerem, a diária de cem mil réis, limitado, 

porém, a um conto de réis, o máximo dessa vantagem em cada mês”. Restringia 

também a participação de membros da comissão que tivessem alguma ligação com 

editoras nacionais ou estrangeiras. 

No texto do parágrafo primeiro, que definia a composição da comissão, foi 

usado o termo “metodologia das ciências”, para se referir a pessoas “de notório 

preparo pedagógico” e que apresentassem conhecimento na área para integrar a 

maior fração dos componentes, que foram divididos em três áreas, Ciências (3), 

Línguas (2) e Técnicas (2): 

 
 
§ 1º A Comissão Nacional do Livro Didático se comporá de sete membros, 
que exercerão a função por designação do Presidente da República, e 
serão escolhidos dentre pessoas de notório preparo pedagógico e 
reconhecido valor moral, das quais duas especializadas em metodologia 
das línguas, três especializadas em metodologia das ciências e duas 
especializadas em metodologia das técnicas. (BRASIL, 1938). 
 

 

Também já destacava a participação dos professores no processo de escolha 

dos livros e em sua utilização, de acordo com os artigos quinto e sexto e seus 

respectivos parágrafos únicos, conforme mostra o texto original: 

 
 
Art. 5º Os poderes públicos não poderão determinar a obrigatoriedade de 
adoção de um só livro ou de certos e determinados livros para cada gráu ou 
ramo de ensino, nem estabelecer preferências entre os livros didáticos de 
uso autorizado, sendo livre aos diretores, nas escolas pré-primárias e 
primárias, e aos professores, nas escolas normais, profissionais e 
secundárias, a escolha de livros para uso dos alunos, uma vez que constem 
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da relação oficial das obras de uso autorizado, e respeitada a restrição 
formulada no artigo 25 desta lei.  
Parágrafo único. A direção das escolas normais, profissionais e 
secundárias, sejam públicas ou particulares, não poderão, relativamente ao 
ensino desses estabelecimentos, praticar os atos vedados no presente 
artigo.  
Art. 6º É livre ao professor a escolha do processo de utilização dos livros 
adotados, uma vez que seja observada a orientação didática dos programas 
escolares. 
 Parágrafo único. Fica vedado o ditado de lições constantes dos 
compêndios ou o ditado de notas relativas a pontos dos programas 
escolares. (ibid.). 

 
 

Cerca de sete anos depois, o Decreto-Lei n. 8.460, de 26 de dezembro de 

1945, consolidou a legislação sobre as condições de produção, importação e 

utilização do livro didático, criando apenas uma ressalva para os de nível primário. 

Ao repetir o artigo primeiro, de 1938, o texto incluiu a frase: “salvo daqueles total ou 

parcialmente escritos em língua estrangeira, quando destinados a uso de alunos nas 

escolas primárias”. (BRASIL, 1945). 

Em 1966, um acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência 

Estadunidense para o Desenvolvimento Internacional (USAID) permitiu a criação da 

Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED). Essa comissão tinha como 

objetivo coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro 

didático, e pretendia distribuir 51 milhões de livros gratuitos em três anos. 

 
 
Na década de 60, a partir dos acordos MEC/USAID, é criada a Comissão do 
Livro Didático (Colted), visando a expansão de publicações e de bibliotecas. 
A Colted também admite a crítica de controle de influências ideológicas e 
ausência de participação, autonomia do pensamento e ação de educadores 
brasileiros. (RANGEL, 2005, p. 191). 
 
 

O PNLD como é conhecido hoje teve sua origem em um programa para o 

ensino fundamental. Em 1971, o Instituto Nacional do Livro (INL) passou a 

desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef). 

Esse programa desenvolvido pelo ainda existente INL, seria extinto cinco 

anos mais tarde. Em poucos anos surgiria uma das primeiras investigações sobre 

livros didáticos de Química. No início do artigo, a autora esclarece que esse estudo 

de obras didáticas usadas no ensino secundário brasileiro no intervalo entre 1875 e 

1978, teve o intuito específico de “verificar se o tratamento dado ao conhecimento 

químico por eles veiculado tem se caracterizado pela ausência de experimentação e 
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de relação com a vida cotidiana, e pela ênfase na sua memorização”. 

(SCHNETZLER, 1981, p. 6). 

Outro artigo dessa época figura entre os estudos pioneiros com livros de 

Química. Intitulado de “Os livros textos e alguns aspectos das ligações químicas”, os 

autores, entretanto, não analisam livro algum de nível médio, citam apenas um livro 

de nível superior observado, explicando o conhecimento químico e aspectos 

históricos relacionados a ele. Apesar de sua relevância, no entanto, a única menção 

aos livros do então ensino secundário aparece no início do texto com o parágrafo: 

 
 
Grande maioria dos livros textos de Química, universitários e secundários, 
nacionais e estrangeiros, nos dão a impressão que a ligação iônica e a 
ligação covalente são duas coisas de naturezas distintas e não extremos de 
um contínuo. Muitos textos também pouco mencionam as “interações 
fracas, como íon-solvente, as ligações de hidrogênio, as interações entre 
moléculas no estado líquido ou gasoso. Alguns, ao fazê-lo, simplesmente as 
englobam sob o nome de “força de Van der Walls”, sem entrar em mais 
detalhes ou sem mostrar a grande importância, por exemplo, nos processos 
vitais. Estas deficiências, se é que podemos ser assim tão rigorosos, tem 
origem histórica, e remontam a longa data”. (CHAGAS, AIROLDI, 1983, p. 
60). 
 
 

Finalmente, em 1985, surge oficialmente um programa de distribuição de 

livros didáticos, com características semelhantes ao atual PNLD: 

 
 
Com a edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, o Plidef dá lugar ao 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que traz diversas mudanças, 
como: 
- Indicação do livro didático pelos professores; 
- Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o 
aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, visando 
maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos de livros 
didáticos; 
- Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 
comunitárias;  
- Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do 
processo decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro 
pelos professores

15
. 

 
 

Um estudo com enfoque na psicologia genética, intitulado como A teoria de 

Piaget e os exercícios dos livros didáticos de química, é publicado no ano de 1987, 

na seção de educação da revista Química Nova, em que as autoras abordam um 

aspecto, que segundo elas, “apresenta-se muitas vezes inadequado com relação à 

                                         
15

 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico>. Acesso em: 20 maio 2012. 
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facilitação ou mesmo compreensão dos conceitos que estão sendo ensidados [sic]: 

os exercícios”. (TFOUNI, CAMARGO, TFOUNI, 1987, p. 128). Esclarecem ainda: 

 
 
A fim de mostrar essa inadequação, escolhemos uma disciplina específica, 
a Química e procuramos fazer um “levantamento” dos tipos de exercícios 
que ocorrem em livros didáticos de 2º grau para depois fazermos uma 
análise qualitativa dos mesmos. Embora outros tipos de exercícios e 
atividade possam ser encontrados, entendemos que os que escolhemos 
para análise merecem um exame devido a ocorrerem com freqüência e ao 
seu caráter predominantemente figurativo. Utilizamos como referencial 
teórico, os conceitos de conhecimento operativo e conhecimento figurativo 
de Piaget 

3 4
. Queremos ressaltar que os conceitos utilizados, no entanto, 

não restringem suas possibilidades de aplicação aènas [sic] à Química, ou 
mesmo aos livros didáticos de uma disciplina específica. (idem). 
 
 

Com a promulgação da nossa mais recente constituição, o artigo 208, em seu 

inciso VII, afirma que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de atendimento ao educando, “em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde”. (BRASIL, 1988). 

Nesse ano, Mortimer apresentou um estudo na revista do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em que foram 

analisados livros didáticos de Química desde o século XIX, até a década de 80, 

indicando as principais mudanças ocorridas paralelamente às reformas educacionais 

no país. Com o título: “A evolução dos livros didáticos de química destinados ao 

ensino secundário”, apresenta detalhes importantes, desde o estudo no período 

anterior a 1930, comentando a situação do ensino brasileiro. 

 
 
O período anterior a 1930 foi considerado como um todo, principalmente em 
função da situação do ensino secundário brasileiro da época. As treze 
reformas desse grau de ensino, levadas a cabo a partir de 1838, quando 
entrou em funcionamento o Colégio Pedro II, não conseguiram alterar o 
quadro de desorganização geral do ensino secundário. [...] Essa escolha 
revelou-se acertada, pois o conteúdo dos livros usados no curso 
secundário, como por exemplo o de Teixeira (1875), adotado no Colégio 
Pedro II (Lorenz, 1 986), é praticamente o mesmo dos que foram usados em 
cursos superiores, como o de Oliveira (1898), adotado na disciplina de 

Química Geral da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. (MORTIMER, 
1988, p. 25). 
 
 

Em 1993, em um artigo na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, surge 

uma análise do “ensino de Química no Brasil, do ponto de vista epistemológico e 

histórico, a partir de 107 livros didáticos utilizados na escola secundária, no período 
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de 1931 a 1990”. (LOPES, 1993, p. 309). A autora fundamenta seu trabalho em 

Gaston Bachelard e intitula de “Livros Didáticos: Obstáculos Verbais e 

Substancialistas ao Aprendizado da Ciência Química”.  

 
 

Tivemos por pressuposto em nossa análise que o conjunto de livros 
didáticos pesquisado reflete com alto grau de fidelidade os conteúdos 
ensinados em sala de aula. A despeito de muitos professores não utilizarem 
livros didáticos, é nesse material que eles procuram a orientação sobre o 
que ensinar e como ensinar. Daí considerarmos que a análise dos livros 
didáticos brasileiros tende a ser a própria análise do conteúdo de Química 
ensinado no País. (ibidem). 
 
 

Depois de alguns anos com problemas orçamentários, a distribuição dos 

livros pelo PNLD volta a se ampliar e em 1994, são definidos critérios para avaliação 

dos livros, com a publicação pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), do 

documento intitulado: Plano Nacional do Livro Didático: definição de critérios para 

avaliação dos livros didáticos. 1ª a 4ª séries do 1º grau. 

 
 
É iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o 
PNLD, sendo publicado o primeiro “Guia de Livros Didáticos” de 1ª a 4ª 
série. Os livros foram avaliados pelo MEC conforme critérios previamente 
discutidos. Esse procedimento foi aperfeiçoado, sendo aplicado até hoje. Os 
livros que apresentam erros conceituais, indução a erros, desatualização, 
preconceito ou discriminação de qualquer tipo são excluídos do Guia do 
Livro Didático. (ibidem). 
 
 

 Nessa época, os diversos critérios seriam criticados, no que se referem à 

avaliação dos programas de distribuição de livros pelas políticas públicas brasileiras.  

“Qualidade, quantidade, custo e atualização são pontos sobre os quais diversas 

questões [...] têm sido formuladas no diagnóstico ou na proposição de políticas 

públicas para o livro didático”. (MACHADO, 1996, p. 30). 

 O próprio significado de didático seria criticado, além da influência decisiva 

do livro na educação do país. “Verificamos, assim, que o livro didático transformou-

se de um dos recursos pedagógicos disponíveis em o único material utilizado”. 

(MOHR, 1995, p. 51). “De meio (que deveria ser), o livro didático passa a ser visto e 

usado como um fim em si mesmo. [...] condição de ponto de partida e ponto de 

chegada de todo conhecimento trabalhado em sala de aula”. (SILVA, 1996, p. 12). 

 
 

Didático, então, é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que 
provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, tendo em vista 
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essa utilização escolar e sistemática. Sua importância aumenta ainda mais 
em países como o Brasil, onde uma precaríssima situação educacional faz 
com que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de 
ensino, marcando, pois, de forma decisiva, o que se ensina e como se 
ensina o que se ensina. Como sugere o adjetivo didático, que qualifica e 
define um certo tipo de obra, o livro didático é instrumento específico e 
importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal. Muito embora não 
seja o único material de que professores e alunos vão valer-se no processo 
de ensino e aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do 
aprendizado resultante das atividades escolares. (LAJOLO, 1996, p. 4). 
 
 

Os livros de Ciências Naturais foram distribuídos já em 1996, um ano antes 

da responsabilidade pela política de execução do PNLD ser transferida 

integralmente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 

uma pesquisa realizada anos depois, foram examinados 67 livros de Ciências 

adotados em escolas no país, analisando principalmente aspectos relacionados ao 

meio ambiente e conteúdos atitudinais. Segundo Martins e Guimarães (2002, p. 10): 

 
 
A falta da correlação com a estrutura social e política encontrada dificulta às 
crianças a conscientização a respeito dos problemas ambientais 
circunjacentes e a aceitação da responsabilidade para resolvê-los por meio 
de ações tanto individuais quanto coletivas. 
 
 

Desde 1997 o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é administrado 

pelo FNDE, vinculado ao MEC. Em 2003, instituiu-se o Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Médio (PNLEM).  Os primeiros livros incluídos foram de Português e 

Matemática, com previsão inicial de serem beneficiados em 2005 os alunos das 

regiões norte e nordeste. 

A importância atribuída aos conteúdos de Biologia para o ensino de Ciência, 

pode ser estimada pela inclusão dos livros desse componente curricular já em 2007. 

Em seguida, foram incluídos os de História em 2008 e Física e Química foram 

contemplados somente em 2009. 

Filosofia foi incluída na resolução de 2009, cujos livros serão disponibilizados 

para distribuição somente a partir de 2013. A distribuição para todo o alunado, em 

todas as regiões do país, de todos os componentes curriculares acontecerá somente 

neste ano. 

O edital do PNLD 2014, já disponível, contempla obras acompanhadas de 

conteúdos multimídia, como recursos audiovisuais, jogo eletrônico educativo, 

simulador e infográfico animado. “Se o livro didático é, assim, estruturante da prática 

escolar, sua sobrevida está determinada não pela tecnologia que lhe serve de 
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suporte, mas pela própria permanência e durabilidade da forma escolar”. 

(MUNAKATA, 2010, p. 226). 

Na área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática, apesar das inúmeras 

alterações ocorridas nos últimos anos, ainda são raras as inovações nos conteúdos 

apresentados nos livros. Ao analisar os livros didáticos de Ciências direcionados 

para o ensino fundamental, eram destacadas duas antigas críticas ao modo como o 

conhecimento científico tem sido lecionado: 

 
 
Apesar de todos os esforços empreendidos até o momento, ainda não se 
alterou o tratamento dado ao conteúdo presente no livro que configura 
erroneamente o conhecimento científico como um produto acabado, 
elaborado por mentes privilegiadas, desprovidas de interesses político-
econômicos e ideológicos, ou seja, que apresenta o conhecimento sempre 
como verdade absoluta, desvinculado do contexto histórico e 
sociocultural. (MEGID NETO, FRACALANZA, 2003, p. 151, grifo nosso). 
 
 

Com os livros de Química para o nível médio, a situação não é muito 

diferente, pode-se constatar ao longo do tempo que inúmeras críticas já 

questionavam deficiências semelhantes aos presentes nos materiais editados hoje 

em dia. Como já alertava Lopes (1991, p. 254-255):  

 
 
Portanto, as questões que se colocam quanto aos livros didáticos de 
Química são: até que ponto o conteúdo transmitido contribui para a 
construção de uma cultura científica no estudante? Não obstruiria ele, ao 
contrário, os canais para o desenvolvimento dessa mesma cultura? Ou seja, 
como se situa epistemologicamente o conteúdo de química transmitido em 
nossas escolas através dos livros didáticos? 
 
 

Em outro estudo, a mesma autora foi mais enfática ao abordar a importância 

de investigar os livros e sua utilização em sala de aula. Ao analisar 107 livros 

didáticos utilizados no ensino médio de Química brasileiro (na época denominado de 

secundário), no período de 1931 a 1990, a pesquisadora afirmara: 

 
 

Tivemos por pressuposto em nossa análise que o conjunto de livros 
didáticos pesquisado reflete com alto grau de fidelidade os conteúdos 
ensinados em sala de aula. A despeito de muitos professores não utilizarem 
livros didáticos, é nesse material que eles procuram a orientação sobre o 
que ensinar e como ensinar. Daí considerarmos que a análise dos livros 
didáticos brasileiros tende a ser a própria análise do conteúdo de Química 
ensinado no País. (LOPES, 1993, p. 310). 
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Outro trabalho pioneiro no país chamava atenção para o modo como os 

conteúdos eram apresentados nos livros, o que segundo o autor, contribuíram “para 

aprofundar a má fama da Química, entre os estudantes do ensino médio: algo 

desinteressante e sem sentido, que apenas exige esforço de memória”. 

(MORTIMER, 1994, p. 243). Em seu estudo realizado sobre o assunto de ligações, 

que envolve indiretamente a teoria atômica, referia-se à maneira como o tema era 

abordado: 

 
[...] a maioria dos livros didáticos de Química destinados ao Ensino Médio 
abordam a ligação química numa visão determinística e antropofórmica, se 
referindo a “átomos com tendência a perderem ou a ganharem elétrons para 
completar o octeto”. (ibidem). 
 

 

Se o livro didático, em suas diversas formas, é o principal instrumento de 

apoio da tarefa docente, sua importância assume tamanha magnitude que o tema 

necessariamente abrange também a questão da profissionalização docente. Como 

afirmam Núñez e outros (2003, p. 2): 

 
 
É o professor quem deve ter uma boa preparação para desenvolver essa 
atividade de vital importância. Embora o desenvolvimento das novas 
tecnologias, da mídia, dos textos digitais, numa Região como a Nordeste do 
Brasil, o livro didático continua sendo o mais fiel aliado do professor e um 
recurso imprescindível para os alunos. 
 
 

A escolha dos livros pelos professores é outro aspecto preponderante nessa 

problemática. Ao comentar a funcionalidade dos livros consumíveis testados no 

passado e a sua influência na atividade docente, Machado (1996, p. 30) afirmava: “A 

forma básica de utilização, no entanto, foi mantida, e o livro "adotado" pelo professor 

- consumível ou não - praticamente determina o conteúdo a ser ensinado”. 

 
 

Assim, os professores optam por livros cujos textos se acompanham de 
ilustrações, exercícios e indagações, com respostas simples e diretas, além 
de trazerem também planos de ensino cuja cópia pode ser encaminhada à 
direção da escola, atendendo a um requisito administrativo. Outro aspecto a 
ser considerado é o da correção dos conceitos, notando-se, com freqüência, 
erros ou defasagens nas definições, cuja leitura repetitiva não admite 
análise ou discussão. Essa situação é especialmente grave quando se 
considera que o livro didático seja, talvez, uma das poucas fontes de 
conhecimento às quais os alunos de camadas populares tenham acesso. 
(RANGEL, 2005, p. 193). 
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“Por esse breve retrospecto pode-se concluir que o livro é, na sua 

materialidade mesma, um objeto extremamente cambiante, sem, no entanto, deixar 

de sê-lo. O livro não é somente ‘papel e tinta’”. (MUNAKATA, 2010, p. 221). 

 
 
 

4.3 O Ensino dos modelos atômicos nos livros didáticos. 

 

A importância do conceito de átomo no imaginário das pessoas pode ser 

ilustrada pelo símbolo até hoje muito utilizado em livros e equipamentos científicos. 

Quase sempre é um desenho do modelo de átomo denominado de planetário, 

atribuído a Rutherford, apesar do modelo esférico de Dalton ser muito mais utilizado 

em explicações de substâncias, em diversas áreas científicas, como Biologia ou 

Medicina e figurar entre as ilustrações, inclusive em livros de nível superior. 

A apresentação inicial da Química escolar em muitos livros tem sido pouco 

modificada. Nem sempre é oferecida aos estudantes uma concepção desse 

conhecimento semelhante à que tem acompanhado o desenvolvimento e a 

aplicação dos conhecimentos químicos na sociedade, nem são incorporados os 

resultados das investigações conduzidas sobre esse tema.  

Hoje temos livros como a coleção intitulada de Química Cidadã, que 

apresenta como subtítulo, exatamente alguns termos elencados como foco de 

estudo nas recomendações do MEC, “materiais, substâncias, constituintes, química 

ambiental e suas implicações sociais”. Essa abordagem, entretanto, não é a regra, é 

a exceção. A maioria dos livros no mercado ainda inicia o estudo da Química de 

modo abstrato e desconectado às discussões sobre a educação básica, apesar do 

primeiro critério de avaliação dos livros ser apresentar 

 

a Química como ciência que se preocupa com a dimensão ambiental dos 
problemas contemporâneos, levando em conta não somente situações e 
conceitos que envolvem as transformações da matéria e os artefatos 
tecnológicos em si, mas também os processos humanos subjacentes aos 
modos de produção do mundo do trabalho (BRASIL, 2011, p. 9). 
 
 

Ainda são enfatizadas mais as equações que as reações, as fórmulas, que as 

substâncias, os átomos, que a composição dos materiais, cujas propriedades 
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perceptíveis podem ser explicadas pelos modelos atômicos, mas independem 

desses modelos explicativos para existirem e algumas até para serem observadas e 

medidas, como ponto de ebulição ou solubilidade. 

A importância do conceito de átomo decorrente das propriedades dos 

materiais pode ser exemplificada pela publicação de uma obra que é um marco na 

concepção atômica do mundo. 

 

Em 1913, veio a lume, em Paris, o livro Les Atomes, escrito por Jean Perrin, 
professor de Físico-Química na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Paris (Sorbonne). A obra reunia, de uma forma muito clara, precisa e 
didática, todas as evidências experimentais, disponíveis então, sobre a 
realidade dos átomos e moléculas, causando um grande impacto e uma 
mudança radical nas concepções de muitos cientistas e do grande público. 
(CHAGAS, 2003, p. 36). 
 
 

Considerado um dos principais temas do ensino de Química, vários livros o 

posicionam exatamente no início da coleção, no primeiro volume e muitas vezes 

como primeiro assunto. Essa “organização” dos conteúdos nos livros tem sido objeto 

de inúmeras discussões e severas críticas a essa ordem em que são apresentados 

os conceitos nos livros didáticos, que devido à sua importância para a atividade 

docente, influencia o planejamento e a apresentação das aulas. De acordo com 

Izquierdo Aymerich (2004, p. 123, tradução nossa): 

 
 
A teoria atômica química, contemplada no marco da ‘tradição das 
substâncias’ que a viu nascer (para poder intervir na transformação química, 
para compreendê-la melhor) adquire um significado completamente 
diferente do que tem em algumas aulas de química atuais, nas quais os 
conhecimentos químicos parecem deduzir-se das propriedades de uns 
átomos formados por elétrons e núcleos e ordenados na tabela periódica.  
 
 

Para muitos educadores químicos, como Eichler e Del Pino (2000, p. 835-

836): “Um dos conceitos centrais da química é o do átomo. [...] Apesar das teorias 

descreverem e explicarem a estrutura do átomo de maneiras variadas, o conceito de 

átomo permanece fundamental à ciência química”.  

 
 
No entanto, com respeito a aprendizagem desse conceito, trabalhos 
dedicados à análise da abordagem da estrutura atômica no ensino de 
química da escola básica têm mostrado sua inadequação e apontado a 
necessidade de se elaborar novas abordagens para o seu ensino. (ibid., 
p.836). 
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Em várias obras em circulação, os modelos atômicos são expostos de modo 

inadequado, prejudicando a aprendizagem dos alunos e contribuindo para a notória 

aversão que os alunos da educação básica têm à “Química livresca”, contrariamente 

ao que relatam sobre os experimentos e demais atividades práticas. Alguns estudos 

sobre a abordagem dos livros quanto à estrutura atômica, mostram que 

historicamente os autores têm enfatizado conceitos que não guardam relação com 

reações químicas nem fenômenos visíveis. 

Uma possível causa dessa teorização excessiva nessa disciplina é proposta 

ao justificar as dez premissas elencadas sobre o ensino de Química. Segundo 

Chamizo (2001, p. 196, tradução nossa): 

 
 

Em seu desenvolvimento histórico, a estrutura tradicional do currículo tem 
mostrado uma transferência da química descritiva à teórica. Resultado de 
seu enorme crescimento nos últimos anos, a aproximação teórica oferece 
uma forma mais eficiente de organizar o conhecimento; sem dúvida, ao 
mesmo tempo torna a química mais difícil de aprender pelos estudantes. 
 
 

Ao inverter a ordem do desenvolvimento do conhecimento científico e a 

própria ordem da capacidade cognitiva dos alunos, a aprendizagem de Química é 

dificultada e a função didática dos livros fica bastante comprometida. Quando 

discutem a aprendizagem e o ensino de ciências, Pozo e Crespo (2009, p. 157) 

argumentam a esse respeito: 

 
 
Assim, o aumento das interpretações microscópicas geralmente vem junto 
com um aumento das interpretações errôneas. Muitos desses erros seriam 
consequência de uma aparente confusão ou indiferenciação entre dois 
possíveis níveis de análise: o das propriedades do mundo “físico” 
observável e o das partículas microscópicas, que, de maneira não 
observável, compõem a matéria. 
 
 

O primeiro modelo dito experimental, geralmente, já surge de modo muito 

abstrato e sem a devida contextualização. Não são explicitados os motivos que 

levaram Dalton a investigar a composição da atmosfera, e raramente é feita a 

relação com sua lei empírica dos gases. Antes de Dalton, geralmente se faz apenas 

uma referência aos filósofos que conceberam a ideia de átomo, sem uma 

problematização maior sobre esse conceito, nem informações referentes ao contexto 

em que surgiu essa ideia. 
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Algumas investigações recentes, entretanto, têm verificado que ultimamente, 

em algumas obras, o surgimento da ideia de átomo tem sido mais bem apresentado. 

Ao analisar os aspectos sócio-culturais e teórico-metodológicos recomendados pelo 

PCNEM e as contribuições dos livros, Theodoro, kasseboehmer e Ferreira (2011, p. 

176) comentam que algumas obras analisadas, ao discutir os diferentes modelos 

atômicos, “explicam que a idéia de átomo surge antes dos estudos de Dalton, com 

Demócrito, mas cuja teoria coexistiu com a dos quatro elementos de Aristóteles que 

por possuir maior status social, obteve maior reconhecimento”. 

Greca e Santos (2005, p. 43) trazem a seguinte discussão: “O que acontece 

quando os alunos aprendem modelos atômicos que são ensinados sob um ponto de 

vista químico e mais tardem devem reinterpretar esses mesmos modelos sob o 

ponto de vista físico?”. 

Para Izquierdo Aymerich (2004, p. 122, tradução nossa) a Química avançou 

em sua “quantificação quando Dalton conseguiu atribuir uma massa a átomos que 

correspondiam aos elementos químicos”. Esse modelo inicial permitiu o 

desenvolvimento de conceitos importantíssimos como o de Mol, número de 

Avogadro, quantidade de substância, devido às possibilidades de interpretação dos 

fenômenos químicos. Não foi suficiente, entretanto para permitir o nível de 

aprofundamento exigido pelo desenvolvimento do conhecimento químico. Foi 

necessário elaborar modelos mais sofisticados, desenvolvidos com o progresso nos 

experimentos físicos. 
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5. O ensino de modelos atômicos e a aprendizagem de Química. 

 
 
As ciências naturais progridem com tal rapidez e experimentam 
transformações tão revolucionárias em todos os campos que a ciência não 
pode desenvolver-se se não se apoia em conclusões filosóficas.  

Lênin  
 

O ensino de Química, como já abordado, tem sido focado em detalhes 

teóricos memorísticos e descontextualizados, que não contribuem para a 

compreensão da importância dos conhecimentos químicos no cotidiano, um dos 

princípios didáticos da proposta de educação básica. Apesar da recomendação das 

orientações curriculares, de focalizar os materiais, substâncias, sua constituição, 

propriedades e transformações, muitos livros ainda dispõem esses conteúdos de 

modo inapropriado, sem a devida relação com a teoria atômica.  

Enquanto conhecimento científico, a Química tem como um dos objetos de 

estudo principais as reações químicas, transformações dos materiais que alteram as 

substâncias. Conforme Pozo e Crespo (2009, p. 145): “uma parte importante dos 

conteúdos de química nos ensinos fundamental e médio é dedicada a explicar a 

natureza e as propriedades da matéria e as mudanças que esta pode sofrer”. 

Apesar do ensino tradicionalmente ter sido reduzido a equações, em 

detrimento das reações, o caráter experimental da Química, além de mais motivador 

da aprendizagem, oferece a possibilidade desses conteúdos serem muito mais 

relacionados à realidade. A compreensão dos fenômenos químicos, porém, não 

pode prescindir de teorias e modelos explicativos. Essa relação muitas vezes é 

omitida aos alunos, criando certa preferência por aulas práticas, como se não 

fossem também teóricas. 

Desde o estabelecimento inicial desses conhecimentos, originalmente 

empíricos e por muito tempo, considerados místicos por serem desenvolvidos pelos 

alquimistas, uma concepção filosófica materialista tem influenciado as teorias e 

modelos explicativos dos fenômenos, em consonância com o “surgimento do método 

científico” fundamentado no empirismo e na lógica indutiva, como nos revela a 

evolução da teoria atômica. 

De acordo com Triviños (2006, p. 122), podemos entender a teoria como um 

“conjunto de conceitos, sistematicamente organizado e que reflete a realidade dos 
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fenômenos materiais sobre a qual foi construída e que serve para descrever, 

interpretar, explicar e compreender o mundo objetivo”. Afirma ainda que 

 

toda teoria é histórica. Ou seja, tem um tempo determinado de existência 
válida em forma total ou parcial. As teorias de Newton, por exemplo, tiveram 
mais de dois séculos de existência. Quando apareceu a teoria da 
relatividade de Einstein muitas de suas idéias essenciais desapareceram, 
porém alguns elementos delas seguem sobrevivendo. (ibid., p. 122-123). 
 
 

As contribuições históricas e de outras áreas ao ensino de Química, são muito 

mais complexas. Apesar desse estudo se concentrar na análise de situações 

problemas em um dos conteúdos de Química mais relacionados à História da 

Ciência, outras temáticas são inevitáveis ao se aprofundar nas questões do ensino, 

como já alertava Mortimer (1997, p. 200), cuja ênfase na cultura nos remete a 

princípios da Teoria Histórico-cultural. 

 
o ensino lida com fronteiras da química não só com ciências humanas, 
como a psicologia, filosofia, história e sociologia, mas também com outras 
formas de conhecimento, não-científicas. Ao tentar pensar como o aluno 
aprende química, como suas experiências individuais e culturais 
anteriores influenciam esse aprendizado, nos deparamos com a 
química nas suas fronteiras com a cultura. [...] Ao pensar essa relação 
da química com a cultura, ao transpor a química para a cultura escolar, e ao 
refletir sobre a evolução dos conceitos químicos, o ensino poderia estar 
escrevendo uma certa história e filosofia da química. 
 
 

Essa concepção é compartilhada também por diversos pesquisadores da área 

da Didática das Ciências Naturais, que conferem à História e Filosofia da Ciência 

uma relevância maior para o ensino. Segundo Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002, p. 

128): “A epistemologia está necessariamente implícita em qualquer currículo de 

ciências. É dela em boa parte a concepção de ciência que é ensinada”. 

Na Didática das ciências naturais, os conhecimentos epistemológicos têm 

adquirido maior importância e podem contribuir para a perspectiva do ensino 

problêmico, ao elucidar as concepções iniciais dos alunos ao se confrontarem com 

problemas científicos.  

 
 
Convém também ter presente que a Didática das Ciências tem relações 
privilegiadas, não só com a Psicologia Educativa, mas também com a 
História da Ciência e com a Filosofia da Ciência. A título de exemplo, 
pensemos que as críticas feitas ao indutivismo por autores como Bachelard, 
Bunge, Feyrabend, Giere, Kuhn, lakatos, laudan, Popper, Toumin, etc., 
permitem compreender, do ponto de vista estritamente 
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epistemológico, a relevância das primeiras concepções dos alunos 
quando confrontados com problemas científicos. (ibid., p. 169, grifo 
nosso). 
 
 

 Se o avanço do conhecimento científico (dimensão histórica) é resultado do 

permanente questionamento (dimensão filosófica) que o aperfeiçoa, a educação 

científica, que deve acompanhar seus avanços, contém em sua essência as duas 

dimensões. Assim, a importância da História da Ciência para o ensino do 

conhecimento científico, pressupõe também a relevância da Filosofia da Ciência 

para a atividade educativa. 

 
 
Se o conhecimento científico for realmente um conhecimento privilegiado, 
pelo fato de, único entre todos, ser capaz de garantir mecanismos eficientes 
de contínuo aperfeiçoamento objetivo, então parece ser justificado e até 
necessário o esforço de privilegiar o ensino das Ciências como uma tarefa 
educativa que eleva os alunos a um patamar de conhecimentos de 
naturezas diferentes. (VILLANI, 2001, p. 176). 
 
 

 Quando se aborda a ideia de avanço científico, imediatamente um nome é 

lembrado como referência. Thomas Kuhn, apontado como um dos maiores 

epistemólogos, ficou famoso como um ferrenho crítico ao modelo ou paradigma 

(termo associado ao pensador) de Ciência até então vigente, tanto sob o caráter 

filosófico quanto historiográfico. Em sua obra clássica, A Estrutura das Revoluções 

Científicas, reflete sobre a própria ideia de avanço na Ciência, introduzindo o 

conceito de ruptura epistemológica, que apresenta implicações sócio-construtivistas: 

 
 
Thomas Kuhn é tido como um divisor de águas na história das 
ciências. Sua noção de paradigma como algo que circunscreve o que o 
cientista observa e problematiza, e a consideração de que diferentes 
paradigmas científicos são incomparáveis (“incomensuráveis”) teria 
fomentado uma abordagem sócio-construtivista das ciências, que procura 
compreender a prática e o desenvolvimento científico como equivalente ao 
de qualquer outra instituição social, isto é, como fruto de negociações e 
acordos entre grupos. [...] Kuhn morreu em 1996 e acompanhava, recatada 
mas atentamente, o que na época se discutia em filosofia, sociologia e em 
historiografia da ciência. (OLIVEIRA, CONDÉ, 2002, p. 2, grifo nosso). 
 
 

 Para muitos, o trabalho de Kuhn é tido como divisor da História da Ciência, no 

entanto o contexto social da atividade cientista remonta a outro trabalho anterior ao 

kuhniano, em mais de três décadas, e que tem origem no materialismo histórico-

dialético. Uma análise dialética dos trabalhos de Newton foi desenvolvida por Boris 
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Mijaloivich Hessen e merece destaque, pois remete ao segundo Congresso 

Internacional de História da Ciência e Tecnologia, ocorrido em Londres no ano de 

1931. Neste evento, Hessen apresentou seu célebre trabalho intitulado: As raízes 

socioeconômicas dos Principia de Newton. 

 
 
Este famoso trabalho de Boris Hessen, que então tinha trinta e oito anos, 
oferecia aos indiferentes professores ingleses e americanos um provocador 
ensaio sobre seu mais precioso e defendido puritano: Isaac Newton. A tese 
de Hessen consistia em aplicar os princípios gerais do materialismo 
histórico e dialético (apesar do que uma grande maioria de críticos tem dito 
a respeito, como veremos), à obra mais importante da ciência inglesa e 
universal, os Princípios matemáticos da filosofia natural. Hessen tratava de 
desentranhar ali o “núcleo da terra” da obra de Newton, e assinalar a 
essencial relação que a ciência newtoniana mantinha com as necessidades 
técnico-produtivas e socioeconômicas, assim como com os conteúdos 
ideológicos desenvolvidos no contexto da luta de classes, tal como supõe o 
uso das categorias do marxismo. [...] Graças a esse ensaio sobre Newton, 
Hessen tem sido considerado um pioneiro indiscutível da sociologia 
da ciência. [...] Segundo a opinião apresentada por Wolf Schäfer em 
1988, “O estudo moderno da ciência não nasceu com o ensaio de Kuhn 
de 1962. A Estrutura das revoluções científicas está escrita apoiando-
se em um desenvolvimento de trinta anos. No começo do estudo da 
ciência moderna se encontra Boris Hessen, cujo novo esclarecimento se 
dirige aos Principia de Newton [...]”. (MELCÓN, 2001, p. 349, grifo nosso). 
 

 

 Essas contribuições culminaram em uma nova compreensão histórica dos 

acontecimentos científicos e suas relações com o desenvolvimento do conhecimento 

humano, enquanto atividade cultural, socialmente condicionada e de consequências 

políticas. “Estes campos de desenvolvimento da história da ciência nos permitem 

aproximar de uma concepção de ciência mais semelhante à ideia de atividade 

humana”. (GARCÍA MARTÍNEZ, 2005, p. 2, tradução e grifo nossos). Na Teoria 

Histórico-Cultural, se destaca a categoria atividade, como princípio fundamental do 

desenvolvimento, explicitado na teoria de Leontiev.  

 

Aleixei Nikolaevich Leontiev (1903-1979), psicólogo, figura principal da 
escola de Jarkov, destacado colaborador de L. S. Vygotsky, é considerado o 
expoente máximo da Teoria da Atividade da psicologia soviética. As duas 
principais contribuições para a referida teoria apareceram nas obras: Ensaio 
sobre o desenvolvimento da mente; Problemas do desenvolvimento da 
mente e Atividade, consciência e personalidade. Leontiev analisa 
criticamente a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, afirmando que não são 
os conceitos, e sim a atividade real o que une o sujeito com a realidade, o 
que determina o desenvolvimento da consciência. (NÚÑEZ, 2009, p. 63). 
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 “Leontiev (1983) considera a atividade humana como o processo que media a 

relação entre o ser humano (sujeito) e a realidade a ser transformada por ele (objeto 

da atividade)”. (ibid., p. 64). 

 Apesar dos métodos de ensino serem intencionalmente elaborados para 

sistematizar o trabalho docente e atingir seu objetivo principal que é a 

aprendizagem, nem todos consideram adequadamente o envolvimento dos alunos e 

a importância de sua participação ativa na aprendizagem, como a aula expositiva 

tradicional, que suscita a passividade dos alunos. O ensino por problemas, ao 

contrário, enfatiza a participação ativa dos discentes, geralmente acostumados a 

uma aprendizagem memorística. Como afirmam Núñez e Faria (2004, p. 53, grifo 

nosso): 

 
 
O processo de formação de um conceito científico é longo, complexo e 
nunca alcançado por meio de uma aprendizagem receptiva e 
memorística, mas sim por meio de uma “atividade” produtiva, mediada 
e social do aluno. A atividade humana caracteriza-se por modificar, 
transformar o objeto (a natureza, o pensamento, etc.), portanto vai além de 
uma passiva adaptação ao meio. É a atividade o motor principal do 
desenvolvimento humano. 
 
 

As habilidades cognitivas adquiridas na educação científica desempenham 

um papel imprescindível na vida dos estudantes do nível médio, período em que 

muitos ainda não decidiram que carreira profissional seguir. Os conceitos científicos 

assimilados podem ser determinantes para a escolha e atuação profissional, ao 

motivar a aquisição de novos procedimentos e atitudes, mediante um ensino que 

problematize essas relações e propicie novos valores. 

 

 

5.1 Modelos atômicos e ensino de ciências, conjunção histórico-filosófica. 

 

Cada vez menos valorizada pelas chamadas ciências naturais, a Filosofia, a 

partir dos séculos XVI e XVII, passou a ser um conhecimento desprezado pela 

incipiente comunidade científica. O empirismo substituía gradativamente o 

racionalismo. A Física, particularmente a Mecânica, alcançava um desenvolvimento 

inigualável, em virtude da revolução industrial. A Química se distanciava cada vez 

mais da Alquimia e a comunidade científica predominantemente ocidental atribuiu ao 
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nobre francês Lavoisier a “paternidade” dessa nova ciência que “nascia”, devido à 

divulgação da lei da conservação da massa. Pouco se sabe sobre o russo 

Lomonossov, apesar de este ter publicado a dita lei alguns anos antes16. 

Na metade do século XX, entretanto, o mundo iria ser surpreendido com uma 

das maiores realizações da História contemporânea, resultante do desenvolvimento 

científico. A União Soviética alcançaria a supremacia tecnológica no final da década 

de 50, com o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, episódio até hoje 

lembrado como um marco na área de educação científica, em virtude das iniciativas 

didáticas decorrentes desse acontecimento. 

As descobertas científicas, assim como os avanços tecnológicos 

conseguidos, além das contribuições para a psicologia da aprendizagem, colocaram 

a ciência soviética em destaque no cenário mundial. As ciências naturais 

“desenvolvidas na antiga União Soviética apresentam uma metodologia materialista 

dialética baseada essencialmente no pensamento de Marx, Engels e Lenin, com a 

intenção de superar as limitações do método científico tradicional”. (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2000, p. 129). 

 

 
Em conformidade com o pensamento de Marx, Engels e Lenin, na antiga 
União Soviética desenvolve-se um intenso trabalho de aproximação entre o 
materialismo dialético e as ciências naturais. Semionov e Mendeleiev 
(citados por Kedrov, 1976) e sua resistência às concepções mecanicistas da 
redução das formas superiores do movimento às inferiores são dois 
importantes exemplos dessa tendência. Para esses autores a diferença 
entre a física e a química somente ocorre a nível macro, no micro estas 
diferenças não são claras. Neste caso os fenômenos físicos e químicos se 
movimentam entre si. (ibid., p. 128). 
 

 
O autor cita Mendeleiev, um dos cientistas de maior destaque na História da 

Química, devido a seus trabalhos relacionados à periodicidade de propriedades e à 

tabela periódica e Semionov, Nobel de Química em 1956 pelos estudos em 

cinética17. Em conformidade com a lógica dialética, eles argumentam que a distinção 

                                         
16

 De acordo com Maar (1999, p. 707): “Lomonossov foi o primeiro a comprovar empiricamente a 
conservação da massa. [...] Lomonossov já especulava sobre o assunto, chegando a escrever a Euler 
que a quantidade de matéria abstraída de uma espécie em uma reação química deve ser acrescida a 
outra espécie, havendo assim ‘conservação da massa’, idéia que é mais abrangente, englobando a 
‘conservação de energia’ (carta a Leonhard Euler em 1748)”. 
17

 Pode-se acrescentar a essa lista iminente Flerov, com os trabalhos sobre fissão nucelar, cuja 
homenagem recente foi o nome do elemento de número atômico 114, oficializado este ano pela 
União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC). 
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entre os fenômenos químicos e físicos a nível microscópico não é tão clara, 

ocorrendo mais no plano macroscópico.  

Essa contradição entre o macro e o micro ou químico e físico, pode ser bem 

representada pelas controvérsias entre atomistas e anti-atomistas, que foram mais 

bem elucidadas apenas em 1860, no Congresso de Karlsruhe, na Alemanha, em 

que Canizarro apresentou seu panfleto com explicações baseadas na hipótese de 

Avogadro, com o sugestivo título de “Curso de Filosofia Química”. 

 
 
Durante o Congresso não houve consenso na maneira de representar os 
compostos orgânicos. No entanto, um trabalho levado por Cannizzaro, sem 
repercussão durante o evento, foi distribuído para vários participantes que, 
após o lerem, aceitaram seus argumentos. Cannizzaro trazia de volta a 
hipótese de Avogadro, mostrando que ela poderia ser útil na 
diferenciação entre os conceitos de átomos e moléculas. (ROQUE, 
SILVA, 2008, p. 922, grifo nosso). 
 
 

Apesar do termo Filosofia Química não representar uma nova área científica, 

é usado em alguns periódicos científicos. Se a Filosofia foi menosprezada no 

período de estabelecimento da Ciência, nos últimos anos, no entanto, têm ocorrido 

significativas aproximações entre cientistas e filósofos. Einstein defendia essa 

necessidade de reaproximação com a Filosofia. Afirmou que em seus dias os 

fundamentos da Física estariam se tornando problemáticos.  

 
 
Foi dito frequentemente e com certeza não sem razão que o cientista seria 
um mau filósofo. Porque não haveria então de ser o mais correto também 
para o físico deixar o filosofar para os filósofos? Isto talvez se aplique em 
épocas nas quais os físicos crêem possuir um sólido e inquestionável 
sistema de conceitos e leis fundamentais, mas não nos dias atuais, quando 
os fundamentos da física como um todo se tornaram problemáticos. 
(DAHMEN, 2006, p. 9). 
 
 

Mario Bunge18 chegou a afirmar: “Todo cientista nutre posturas filosóficas, 

embora freqüentemente nem todos o façam de maneira totalmente consciente”. 

(ibid., p. 3). Engels foi muito mais enfático: “Os homens de Ciência podem adotar a 

atitude que quiserem, mas estarão sempre dominados pela Filosofia”. (ENGELS, 

                                         
18 Nascido em Buenos Aires, em 1919, Bunge era físico de formação, tendo sido professor de Física e 

de Filosofia na Argentina antes de radicar-se no Canadá (1966), onde trabalhou na McGill University. 
Lecionou em numerosas universidades européias e norte-americanas. No Brasil, foi professor da 
Unicamp. (CUPANI, PIETROCOLA, 2002, p. 101).  
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1979, p. 186). As contribuições filosóficas são inevitáveis na própria origem de 

muitas teorias das ciências naturais. Já havia em 1978, no XVI Congresso Filosófico 

Mundial 

 
 
o reconhecimento da grande importância da filosofia para as ciências 
concretas sobre a natureza e a sociedade, o reconhecimento da 
inconsistência da contraposição do conhecimento filosófico às pesquisas 
realizadas pelas ciências naturais [...]. (AFANÁSSIEV, 1985, p. 7). 
 
 

Dilema inicial na Filosofia, as contradições entre idealismo e realismo são 

superadas pela lógica dialética. Ideias sobre a constituição da matéria 

impulsionaram as descobertas científicas e o progresso dos modelos atômicos. 

“Para Lenin, o progresso contínuo do conhecimento acarreta uma constante 

renovação da idéia que se faz da matéria cuja estrutura e propriedades são 

apreendidas mais fielmente em nossa consciência”. (op. cit., p. 128). 

Um menor distanciamento entre Filosofia ou História e Química, tem sido 

mais frequente nas pesquisas em educação científica nas últimas décadas. Segundo 

Matthews (1995, p.165) “[...] houve uma reaproximação significativa entre esses 

campos. Tanto a teoria como, particularmente, a prática do ensino de ciências estão 

sendo enriquecidas pelas informações colhidas da história e da filosofia da ciência”. 

Essa reaproximação, no ensino de Química, tem sido valorizada na divisão de 

ensino da Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Um de seus fundadores 

proclamava: 

 
 
Não é possível referir algo sobre o surgimento da química sem fazer uma 
breve referência às múltiplas tessituras da história da construção do 
conhecimento e a seus diversificados encadeamentos. A própria história da 
ciência não pode ser adequadamente observada sem se considerar, mesmo 
que panoramicamente, a história da filosofia, da educação, das religiões, 
das artes, das magias, e mesmo todas estas histórias na “história dos que 
não têm história”. (CHASSOT, 1995, p. 20). 
 
 

O distanciamento metodológico pode ser uma das causas do afastamento 

entre História e Química. A própria história do desenvolvimento científico revela 

como os conhecimentos históricos foram se distanciando dos “científicos”. Para 

Fernández e outros, (2010, p. 280, tradução nossa): “[...] durante o século XIX, em 

períodos de progresso, consolidação e organização da vida científica, apareceu um 

distanciamento entre as ciências naturais e as humanidades”. 
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A perspectiva histórica foi rejeitada e o interesse centrado na ciência 
contemporânea e os seus predecessores imediatos, ressaltando que a 
História era uma disciplina humanista, cujos métodos e objetivos eram 
incompatíveis com os das ciências naturais. (ibid., p. 280). 
 

 

 Durante muito tempo a Química foi classificada como ciência exata e a 

História, ciência humana, como se exatidão fosse algo absoluto e os conhecimentos 

químicos não fossem humanos ou socialmente construídos, muitas vezes envoltos 

por grandes polêmicas, reflexo do distanciamento entre essas duas áreas científicas, 

que contribui para uma imagem distorcida da atividade científica como algo 

ahistórico ou apolítico. Alguns questionamentos e controvérsias são relacionados 

tanto ao campo da Filosofia quanto à área de Ensino de Ciência: 

 
 
O debate filosófico apresenta-se como um embate entre os que consideram 
o avanço da ciência, apesar de parcial e provisório, um dado inquestionável, 
no sentido de que as teorias mais recentes são objetivamente melhores do 
que as mais antigas (Popper e Lakatos), e os que sustentam que no 
desenvolvimento da ciência há lugar para escolhas, que, geralmente, 
impedem uma avaliação definitiva (Kuhn e Feyerabend). Do lado do ensino 
de Ciências temos uma situação análoga; um confronto entre os que 
consideram que a meta é fazer com que o aluno pense de acordo com as 
concepções científicas, entendidas como constituintes do conhecimento 
mais refinado, e os que sustentam que na aprendizagem das Ciências há 
lugar legítimo para escolhas e adaptações. (VILLANI, 2001, p. 176). 
 
 

Ultimamente Química e História têm se aproximado enquanto objetos de 

estudo, apesar de ainda consideradas respectivamente como ciência natural e 

social, de acordo com o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Dentre outros fatores, devido a contribuições importantes de 

ilustres personagens da Ciência que se dedicaram à Filosofia, ou Epistemologia, 

como Imre Lakatos, Ilya Prigogine ou Gaston Bachelard. 

 
 
A história de vida de Bachelard mostra sua preocupação constante com as 
questões referentes ao ensino de Ciências e à Educação, de modo geral, 
embora não tenha deixado obras específicas sobre este tema. Sua trajetória 
como professor de Química e Física do ensino secundário levou-o a situar 
essas Ciências dentro do debate filosófico, colocando-se tanto contra as 
perspectivas dos filósofos de sua época como contra a ausência de uma 
reflexão metafísica no trabalho dos cientistas. (LÔBO, 2007, p. 90). 
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Prêmio Nobel de Química em 1977, suas contribuições à Físico-química 

assim como à Epistemologia assumiram tamanha relevância no trabalho de Ilya 

Prigogine para a comunidade científica, que ele se tornou uma personalidade ímpar 

na história recente da Ciência. 

 
 
Chassott, ano da morte de Prigogine

19
, afirma que a Ciência, que iniciara o 

século (referindo-se ao século XX) arvorada em certezas, no seu ocaso as 
havia abandonado. Foi, muito provavelmente, Prigogine quem muito nos 
ajudou a entender de uma maneira diferente a linguagem usada para 
descrever o universo [...] a abandonar uma ciência dogmática e neutra e tê-
la também como um instrumento para contribuir para a existência de uma 
sociedade mais justa". Destaca parte do pronunciamento de Prigogine em 
agradecimento ao Prêmio Nobel de 1977, em que ele afirmou que a ciência 
para o benefício da humanidade somente é possível se uma atitude 
científica for profundamente arraigada na cultura como um todo. (MASSONI, 
2008, p. 1-2). 
 

 

Especificamente no ensino de Química, apesar de extremamente importante, 

não é simples a inserção de conhecimentos históricos. Como afirma Chagas (1998, 

p. 126, grifo nosso): “Há por parte dos professores uma grande dificuldade em se 

lidar com a História da Química, o que é compreensível, pois, como se costuma 

dizer: ‘História da Química é mais difícil que Química’”. Para o autor, existem 

assuntos que realmente apresentam maior dificuldade para efetivar uma 

contextualização histórica, como estrutura atômica: 

 
 
Entretanto, parte da dificuldade é devido aos assuntos que são escolhidos, 
muitas vezes relacionados com o desenvolvimento dos aspectos relativos à 
estrutura nuclear e eletrônica dos átomos, temas mais complexos do ponto 
de vista histórico. (ibid., p. 126). 
 
 

Nos últimos anos no Brasil, tem aumentado significativamente o número de 

cursos de pós-graduação relacionados à temática História e Filosofia da Ciência 

(HFC), alguns programas referem-se especificamente a essa relação, como o da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), cujo título é exatamente Programa de pós 

Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. 

                                         
19

 “Prigogine nasceu em Moscou e faleceu em Bruxelas, com 86 anos de idade. [...] Ganhou o prêmio 
Nobel de Química em 1977 por suas contribuições à termodinâmica de não-equilíbrio e pela teoria 
das estruturas dissipativas”. (MASSONI, 2008, p. 2308-1). 
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Muito antes dos primeiros programas de pós-graduação específicos, como o 

PPGECNM, em um estudo realizado com dissertações e teses defendidas na área 

de Ensino de Ciência da pós-graduação em Educação entre 1972 e 1995, foram 

identificados doze focos temáticos, em que a maioria (65%) foi classificada como 

relativas a conteúdos e métodos. Dentre esses focos, já figurava História e Filosofia 

da Ciência, majoritariamente trabalhos relativos ao ensino de Física. Delizoicov 

(2004, p. 156), ao abordar a Pesquisa em Ensino de Ciências como ciências 

humanas aplicadas, explica que a predominância no período, dos trabalhos da área 

de ensino de Física, é devido a essa área ter sido pioneira no país.  

 
 
Quero destacar que, se, de um lado, a maior concentração da pesquisa em 
EC está na área de ensino de Física, fato compreensível devido ao seu 
pioneirismo, por outro lado, os dados demonstram que o campo não se 
reduz a ela. Ainda, mais de 50 % desta produção é oriunda de programas e 
cursos de pós-graduação em Educação vinculados a Centros ou 
Faculdades de Educação, distintamente dos dois históricos de EF (USP e 
UFRGS), que estão vinculados a Institutos de Física. (ibid., p. 155). 
 
 

As contribuições históricas e filosóficas ao ensino de Ciência são 

inevitavelmente atreladas a uma perspectiva sociológica também, incluída em 

diversas propostas de reformulação curricular, há muito tempo aplicadas em países 

como Inglaterra e Estados Unidos. 

 
 
Não se trata aqui da mera inclusão de história, filosofia e sociologia (HFS) 
da ciência como um outro item do programa da matéria, mas trata-se de 
uma incorporação mais abrangente de temas de história, filosofia e 
sociologia da ciência na abordagem do programa e do ensino dos currículos 
de ciências que geralmente incluíam um item chamado de “A natureza da 
ciência”. Agora, dá-se atenção especial a esses itens e, paulatinamente, 
se reconhece que a história, a filosofia e a sociologia da ciência 
contribuem para uma compreensão maior, mais rica e mais abrangente 
das questões neles formuladas. (MATTHEWS, 1995, p. 165, grifo nosso). 
 
 

 Atualmente são consideradas extremamente relevantes para a formação de 

professores, conhecimentos de História e Filosofia da Ciência, sendo que em muitas 

matrizes curriculares de cursos de licenciatura, disciplinas como História da Ciência 

ou Epistemologia foram incluídas nas últimas reformas do currículo. De acordo com 

Martins (2007, p. 115): 
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Devido às implicações teóricas e práticas da HFC para o ensino de ciências, 
tornou-se evidente a relevância da dimensão histórica e filosófica na 
formação de professores de ciências (CARVALHO; GIL PÉREZ, 1998; 
MARANDINO, 2003; BRITO et al., 2004; DUARTE, 2004). Assim, a HFC 
surge como uma necessidade formativa do professor, na medida em que 
pode contribuir para: evitar visões distorcidas sobre o fazer científico; 
permitir uma compreensão mais refinada dos diversos aspectos envolvendo 
o processo de ensino-aprendizagem da ciência; proporcionar uma 
intervenção mais qualificada em sala de aula. 
 
 

 No ensino de Química, as dificuldades da inserção de História e Filosofia da 

Ciência ainda não foram devidamente esclarecidas, apesar das inúmeras pesquisas 

sobre a importância das contribuições à aprendizagem. Del Pino e Loguercio 

sugerem que se considerem três enfoques na proposição de um currículo de cursos 

de formação de professores de Química, representados no esquema abaixo, na 

figura 10: 

 

Figura 10 – Proposta de abordagem de conteúdos da história e da filosofia da ciência. 

Fonte: (DEL PINO, LOGUERCIO, 2006, p. 74). 

 

 Os periódicos Química Nova e Química Nova na Escola, da SBQ, têm 

propiciado espaços importantíssimos para a inclusão de conhecimentos históricos 

paralelamente à divulgação do conhecimento químico produzido no país. A segunda, 

que apresenta conteúdo direcionado aos professores da educação básica, mantém 

uma seção permanente com artigos, intitulada História da Química. Em sua primeira 

edição, Chassot (1995, p. 20) apresentava a seção: 

 
 
A seção “História da química” traz artigos sobre a história da 
construção do conhecimento científico. Este primeiro artigo procura 
levantar algumas questões sobre o conhecimento químico, que nos é tão 
próximo, traçando para a alquimia considerações não-usuais. Embora seja 
considerada uma parte remota do passado da química, a alquimia continua 
despertando – à parte condições históricas – a um tempo curiosidade e 
desprezo. 
 
 

 Direcionada para o nível superior, a revista Química Nova também tem 

possibilitado artigos sobre História da Química, que envolvem controvérsias e 

Natureza e dinâmica da ciência  Filosofia da Ciência 

Fundamentação e estruturação  
do conhecimento em química                                    

 História da Ciência – Enfoque Internalista 

Significado da química decorrente de sua 
inserção histórica no contexto global 

 História da Ciência – Enfoque Externalista 
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contradições na elaboração do conhecimento químico, como as polêmicas 

envolvidas no início da teoria atômica: 

 
 
Na educação científica tradicional, uma abordagem dogmática sobre a 
ciência tem sido predominante, existindo pouco espaço para que 
controvérsias científicas sejam apresentadas. Entretanto, uma das mais 
interessantes controvérsias da História das Ciências aconteceu no 
século XIX e envolveu atomistas e anti-atomistas, justificando os altos e 
baixos da teoria atômica naquele período. (OKI, 2009, p. 1072, grifo nosso). 
 
 

 Considerando a importância dessas controvérsias como exemplos reais de 

contradições comuns no desenvolvimento do conhecimento científico, esses fatos 

revelam a principal característica dialética do ensino problêmico que relacionam os 

modelos atômicos a esta proposta didática. Até hoje, ocorrem profícuos debates 

sobre o papel dos modelos atômicos no ensino de Ciências. 

 Este tema é presente em livros de Química, assim como nos de Física. Sua 

apresentação, entretanto, nem sempre tem incorporado os resultados das 

investigações relacionadas ao ensino de Ciência. Em alguns livros, mesmo dentre 

os recomendados no PNLD, o assunto ainda é mostrado sem o merecido enfoque 

histórico. 
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6. Análise de conteúdo dos Livros Didáticos 

 

 Ao se almejar como um dos objetivos deste trabalho, uma contribuição 

inovadora relevante para a aprendizagem de Química, a investigação assume um 

caráter educativo, ao verificar o pressuposto inicial desse estudo acerca da 

abordagem dos problemas nos livros didáticos de Química. Com o intuito de 

identificar a perspectiva do ensino problêmico, a partir de situações problemas no 

estudo da estrutura atômica, foram escolhidos como materiais a serem investigados, 

as coleções de Química aprovadas no PNLD 2012. Em função dessa análise, foi 

elaborada a Unidade Didática para aulas expositivas problêmicas. 

Adotou-se nessa investigação como principal aporte metodológico a Análise 

de Conteúdo, cujos procedimentos investigativos têm sido amplamente utilizados em 

diversas pesquisas recentes na área de Educação Científica (FRANÇA, 

MARGONARI, SCHALL, 2011; SILVA, ALVES, GIANNOTTI, 2006; SANTOS, 2008) 

e na Educação Química (GUEDES, 1992, SANTOS, SCHNETZLER, 1996; 

CAMPOS, CACHAPUZ, 1997; MORI, CURVELLO, 2010). 

Para compreender a importância desse método, julga-se apropriado 

mencionar Bardin (1977, p. 9), ao propor e esclarecer uma questão fundamental no 

prefácio da sua clássica obra de referência sobre o assunto: 

 

 
O que é análise de conteúdo atualmente? Um conjunto de instrumentos 
metodológicos cada vez mais sutis, em constante aperfeiçoamento, que se 
aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) extremamente 
diversificados. [...] é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a 
inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila 
entre os dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da 
subjetividade. 
 
 

Segundo Franco (2003, p. 10) “a análise de conteúdo passou a ser utilizada 

para produzir inferências acerca de dados verbais e/ou simbólicos, mas, obtidos a 

partir de perguntas e observações de interesse de um determinado pesquisador”. A 

autora ainda elenca como uma das características observadas na aplicação desse 

método nas pesquisas em educação, “uso crescente para testar hipóteses em 

oposição a pesquisas meramente descritivas”. (ibid., p. 11). Segundo Laville e Dione 

(1998, p. 215), pode-se usar esse método para “examinar os postulados implícitos 

dos manuais escolares”. 
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Essa pesquisa assume uma característica essencialmente qualitativa, quando 

desconsidera o registro das frequências e qualifica como mais relevante a descrição 

dos temas presentes e sua importância na elaboração das inferências. Segundo 

Bardin (1977, p. 115-116) “o que caracteriza a análise qualitativa, é o fato de a 

inferência - sempre que realizada - ser fundada na presença do índice (tema, 

palavra, personagem, etc.), e não sobre a frequência da sua aparição”. De acordo 

com Franco (2003, p. 16):  

 
 
a análise de conteúdo requer que as descobertas tenham relevância teórica. 
Uma informação puramente descritiva não relacionada a outros atributos ou 
às características do emissor é de pequeno valor. Um dado sobre o 
conteúdo de uma mensagem deve, necessariamente, estar relacionado, no 
mínimo, a outro dado. O liame entre este tipo de relação deve ser 
representado por alguma forma de teoria. Assim, toda análise de conteúdo, 
implica comparações textuais. 
 
 

Para a autora, “Produzir inferências é, pois, la raison d’etre da análise de 

conteúdo. É ela que confere a esse procedimento relevância teórica”. (ibid., p. 25):  

 

 

6.1 Percurso Metodológico. 

 

As etapas da análise de conteúdo podem ser esquematizadas do modo 

apresentado na figura 11, que permite uma visualização geral do percurso 

metodológico. 

 

Figura 11 – Esquema sintético das etapas da análise de conteúdo. 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, antes da realização da análise categorial. 

 

6.1.1 Pré-Análise. 

 

 Definidos os objetivos da pesquisa, delineado o referencial teórico e decididos 

os materiais a serem investigados, ou seja, os livros que seriam submetidos à 

análise de conteúdo, os livros de Química aprovados no PNLD 2012, prosseguiu-se 

Pré-Análise 

Estabelecimento 
das categorias, 
subcategorias 
e indicadores. 

Coleta e 
organização 
dos dados 

Análise e 
discussão dos 

resultados 
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com a organização propriamente dita desse material, cuja primeira etapa foi 

exatamente delimitar nas obras que seriam analisadas, o tema objeto de análise e o 

modo como seria sistematizada a análise, com a definição de todos os detalhes 

operacionais. 

A Análise de Conteúdo é concretizada mediante a técnica de análise textual 

para coletar os dados e relacioná-los às categorias, mediante a abordagem de 

caráter qualitativo. Segundo Moraes (2003, p. 201), a “produção de hipóteses de 

trabalho e de argumentos para defendê-las constitui um dos elementos essenciais 

de uma análise textual qualitativa. Em vez de números, característica de abordagens 

quantitativas, é preciso fazê-lo com argumentos”.  

A concepção de uma análise que leve em consideração a óptica dos alunos é 

cogitada por Moraes (2003, p. 193) ao comentar que outro aspecto que merece ser 

destacado em relação às possibilidades de leitura de textos “é o exercício de uma 

atitude fenomenológica. Isto implica um esforço de colocar entre parênteses as 

próprias idéias e teorias e exercitar uma leitura a partir da perspectiva do outro”. Os 

elementos de análise são definidos tendo em vista a apresentação dos tópicos dos 

livros para os leitores. 

Em função dessa perspectiva que prioriza uma exposição problêmica como 

estratégia didática para favorecer a aprendizagem do conhecimento químico e o 

desenvolvimento dos alunos,  

 
 
são definidos os aspectos específicos a observar, gerando as “questões de 
análise”, o que pode levar à construção de diferentes categorias e 
subcategorias determinadas pela diversidade das abordagens nos livros 
didáticos no que se refere, particularmente, ao elemento do conteúdo em 
processo de análise. (ibid., p. 221). 
 

  
Para proceder ao estabelecimento de categorias denominadas apriorísticas, 

baseadas em hipóteses dedutivamente elaboradas a priori, adota-se o tema como 

unidade de análise. Neste estudo, o tema escolhido foi Modelos Atômicos, assunto 

presente nos livros de Química do nível médio e nas obras de Ciências do ensino 

fundamental. 

Como estratégia da análise categorial temática, segue-se a modalidade de 

interpretação sugerida por Laville e Dionne (1999, p. 227), que “consiste em 

emparelhar ou, mais precisamente, em associar os dados recolhidos a um modelo 

teórico com a finalidade de compará-los”.  
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O modelo teórico em questão se fundamenta na perspectiva da Teoria 

Histórico-Cultural, cujo pressuposto filosófico é o materialismo histórico-dialético, em 

que se baseia o Ensino Problêmico. Segundo Moraes (2003, p. 194, grifo nosso): 

 

Costuma-se denominar “dados” o corpus textual da análise. Entretanto, 
assumindo que todo dado torna-se informação a partir de uma teoria, 
podemos afirmar que “nada é realmente dado”, mas tudo é construído. 
Os textos não carregam um significado a ser apenas identificado; são 
significantes exigindo que o leitor ou pesquisador construa significados com 
base em suas teorias e pontos de vista. 
 

 
6.1.2 Escolha dos livros e constituição do corpus da pesquisa. 

 

Os livros são tratados como produções textuais, de onde são extraídos os 

dados da pesquisa, doravante denominados de corpus da pesquisa. De acordo com 

Moraes (2003, p. 194), apesar de nos referirmos “a textos no sentido de produções 

escritas, o termo deve ser entendido num sentido mais amplo, incluindo imagens e 

outras expressões linguísticas”. Laville e Dionne (1999, p. 225) enfatizam a mesma 

concepção ao alertar para não “restringir o termo conteúdo só ao material 

apresentado sob a forma de documentos escritos”. 

Compreendendo a importância de figuras e imagens, como componentes 

didáticos importantíssimos em um livro, esses elementos gráficos são incluídos na 

análise de conteúdo, relacionando-os ao texto escrito para uma caracterização mais 

fidedigna dos materiais investigados. Para Franco (2003, p. 25) “Um dado sobre o 

conteúdo de uma mensagem (escrita, falada e/ou figurativa) é sem sentido até que 

seja relacionado a outros dados”. A autora considera ainda, na “definição de um 

corpus [...] a simbologia de uma imagem”. (ibid., p. 46-47). 

No delineamento do percurso metodológico, a seleção dos livros foi decidida 

com base nos critérios da avaliação do MEC, em função dos quais se procedeu a 

escolha dos livros aprovados no PNLD 2012. As cinco coleções analisadas foram 

organizadas no quadro representado na figura 12: 
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Figura 12 – Quadro com a caracterização das obras analisadas 

Autores Título Editora Edição Ano da 

edição 

LISBOA, Julio. C. F. (Org.). Química SM 1 2010 

MORTIMER, Eduardo F.; 
MACHADO, Andréa H. 

Química. Scipione 1 2011 

PERUZZO, Francisco. M.; 
CANTO, Eduardo. L. 

Química na abordagem do cotidiano. Moderna 4 2006 

REIS, Martha Química: Meio Ambiente, Cidadania, 
Tecnologia. 

FTD 1 2011 

SANTOS, Wildson. L. P.; 
MÓL, Gerson. S. (Coords.) 

Química cidadã: materiais, substâncias, 
constituintes, química ambiental e suas 

implicações sociais. 

Nova 

Geração 

1 2010 

Fonte: Elaborada pelo autor durante a Pré-Análise. 

 

Esse procedimento de escolha atende às principais regras metodológicas da 

Análise de Conteúdo, no que se refere à demarcação do corpus da pesquisa: 

exaustividade, representatividade e homogeneidade. O corpus é “o conjunto de 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A 

sua constituição implica escolhas, seleções e regras”. (BARDIN, 1977, p. 96-97). 

A exaustividade se refere à necessidade de considerar todos os elementos 

desse conjunto. “não se pode deixar de fora qualquer um dos elementos por esta ou 

por aquela razão (dificuldade de acesso, impressão de não-interesse) que não 

possa ser justificável no plano do rigor”. (ibid., p. 97).  

A representatividade dependeria de uma amostragem, mas “nem todo o 

material a ser analisado é susceptível à obtenção de uma amostragem”. (FRANCO, 

2003, p. 46). Em virtude do reduzido universo do conjunto de coleções didáticas que 

constituem o corpus da pesquisa, é desnecessária uma amostra, executando-se a 

análise em todas as obras aprovadas pelo MEC.  

A regra da homogeneidade lembra que “os documentos retidos devem ser 

homogêneos, quer dizer, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não 

apresentar demasiada singularidade fora destes critérios”. (BARDIN, 1977, p. 98). 

Os livros analisados apresentam razoável semelhança quanto a sua organização, 

todos apresentam os conteúdos típicos do primeiro ano do ensino médio, referente 

aos assuntos de Química Geral e Inorgânica, ao nível da educação básica. 
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6.1.3 Leitura flutuante ou pré-exploratória dos livros. 

 

Considera-se como atividade essencial da pré-análise, além da escolha dos 

documentos ou constituição do corpus da pesquisa, a leitura flutuante, que segundo 

Franco (2003, p. 44): “consiste em estabelecer contatos com os documentos a 

serem analisados e conhecer os textos e as mensagens neles contidas, deixando-se 

invadir por impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas”. 

Constituído o conjunto das obras do corpus da pesquisa, inicialmente foram 

realizadas leituras superficiais das obras para favorecer as primeiras impressões 

acerca dos temas em investigação e uma visão geral dos livros. Essa leitura inicial 

tem o intuito de permitir traçar um panorama geral das obras a serem analisadas, 

uma exploração prévia antes da análise de conteúdo propriamente dita, em que as 

categorias analíticas não são utilizadas. 

 

 

6.2 Estabelecimento das categorias, subcategorias e indicadores. 

 

Etapa principal, consistiu na elaboração das categorias analíticas e de seus 

indicadores, em função das questões de estudo e das hipóteses consideradas 

inicialmente, sendo iniciada antes mesmo da fase pré-exploratória dos livros. 

Segundo Franco (2003, p. 51, grifo nosso) “a criação de categorias é o ponto 

crucial da análise de conteúdo”. As categorias, segundo Bardin (1977, p. 117) são 

“classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

dos caracteres comuns destes elementos”.   

A categorização é o principal procedimento de sistematização na pesquisa 

com análise de conteúdo. Nesta investigação, em que a categorização foi a priori, 

“as categorias e seus respectivos indicadores são predeterminados em função da 

busca a uma resposta específica do investigador”. (FRANCO, op. cit., p. 52). 

Para Laville e Dione (1999, p. 216) “Dado que a finalidade é evidentemente 

agrupar esses elementos em função de sua significação, cumpre que esses sejam 

portadores de sentido em relação ao material analisado e às intenções da pesquisa”. 
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Foram definidas quatro grandes categorias e diversas subcategorias para 

proceder a análise. As unidades categóricas emergiram das questões de estudo, 

que por sua vez, estão concatenadas ao referencial teórico.  

Foram consideradas como unidades de conteúdo as categorias principais e 

como itens de unidade de registro palavras, frases, imagens ou figuras, que 

demonstrem relação com as subcategorias. Optou-se por um indicador não 

quantitativo, do tipo não frequencial, em que o índice adotado registra a 

subcategoria eleita em função da presença de unidades de registro.  

Foram elaboradas as seguintes categorias e subcategorias de análise, 

estabelecidas em conformidade com o referencial teórico adotado, segundo 

princípios do materialismo histórico-dialético, representados na figura 13: 

 

Figura 13 – Quadro com as categorias e respectivas subcategorias de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

6.2.1 Abordagem do tema 

 

Essa categoria relaciona-se ao modo com o tema é apresentado. Foi a 

primeira a ser analisada, permite identificar como o assunto é abordado nos livros e 

remete ao modo como a estrutura atômica é apresentada e como os modelos 

atômicos são organizados para serem dispostos na obra. Estão implícitos nessa 

categoria os pressupostos epistemológicos e fundamentos teórico-metodológicos 

CATEGORIAS Subcategorias 

  

 Temporal 

ABORDAGEM DO TEMA Lógica 

 Dialética 

  

 Exercícios 

PROBLEMAS PROPOSTOS Problemas 

 Situações Problema 

  

 Positivista 

ENFOQUE DOS PROBLEMAS Construtivista  

 Dialético 

  

 Exposição Problêmica 

MÉTODOS PROBLÊMICOS  Conversa heurística 

 Busca Parcial  

 Método investigativo. 
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adotados pelos autores e as possibilidades didáticas oferecidas aos alunos e demais 

leitores. 

Quanto à abordagem do tema, foi verificado se a apresentação do assunto 

era organizada pelo aspecto meramente cronológico ou temporal, com uma ordem 

indicada simplesmente pelas datas das principais descobertas; se em função de 

uma sequência lógica, com apresentação de argumentos para justificar essa 

sequência; ou ainda, se obedeciam a critérios dialéticos, em que a História 

prossegue em decorrência da superação dos problemas e contradições nos modelos 

atômicos. Em função dessa disposição nos livros, os textos analisados foram 

divididos em três subcategorias: Abordagem temporal, lógica ou dialética. 

A temporal se refere a uma sequência dos modelos que segue uma ordem 

cronológica, baseando-se meramente na disposição sequencial das descobertas 

científicas relacionadas aos respectivos modelos atômicos, com as referidas datas 

como principal critério para disposição da ordem. 

Uma abordagem lógica pressupõe uma disposição dos modelos segundo 

uma causalidade linear, justificada com explicações coerentes com os princípios da 

lógica clássica, seguindo o princípio da identidade e da não contradição, em que se 

baseia a sequência adotada na apresentação dos modelos atômicos. 

Considerando as contradições como situações problemáticas que movem o 

desenvolvimento científico, é verificada a presença de uma abordagem dialética, que 

prioriza a explicitação dos problemas relacionados à evolução da teoria atômica e as 

características contraditórias que resultaram na elaboração de outros modelos, a 

partir da superação dialética das contradições nos modelos anteriores, segundo uma 

abordagem histórica não linear. 

 

 

6.2.2 Problemas propostos 

 

Quanto às características dos problemas propostos, foram classificados 

conforme Oñorbe (2007, p. 78) “em função do sujeito que irá resolvê-los”, em três 

modos, que se constituíram nas subcategorias da análise, segundo a divisão em 

exercícios, problemas e situações problemas. De acordo com Silva e Núñez (2002, 

p. 1201), enquanto que o problema implica solução original, para o exercício 

“dispõe-se da utilização de mecanismos que levam de forma rápida à solução, ou 
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seja, a pessoa dispõe de mecanismos que possibilitam a solução da situação, com 

investimento mínimo de recursos cognitivos”. 

Exercícios são considerados questões que não se constituem verdadeiros 

problemas, nem exigem tanto esforço cognitivo, pois requerem unicamente 

identificação de modelos já conhecidos e repetição de um modo de resolução já 

assimilado, geralmente são ilustrativos da teoria, os alunos já dominam “todos os 

conceitos e procedimentos necessários”. (OÑORBE, 2007, p. 78). 

Problemas constituem-se questões de maior dificuldade e que não se 

enquadram em modelos conhecidos, exigindo do aluno busca de informações e 

elaboração de uma estratégia de resolução, “para a qual não dispõe de um caminho 

rápido e direto que leve à solução”. (SILVA, NÚÑEZ, 2002, p. 1201). Podem ser 

fechados, de solução única ou abertos, que permitem diferentes respostas e até 

mesmo sem respostas. 

Situações Problemas são evidenciadas em questões relacionadas ao 

enfrentamento de problemas ou situações reais, prováveis de ser enfrentados e 

resolvidos pelos alunos em seu dia-a-dia. Podem apresentar contradições entre 

conceitos cotidianos e científicos. “A situação-problema caracteriza-se por um 

conflito entre a concepção do estudante sobre um fato da realidade e a própria 

realidade”. (SILVA, NÚÑEZ, 2002, p. 1200).  

 
 
As situações-problema devem favorecer a reflexão dos alunos sobre a 
importância do sentido da relação ciência/sociedade/tecnologia para evitar 
um estudo descontextualizado e estimular a relação dos conhecimentos 
científicos com o cotidiano. (ibid., p. 1201). 
 
 
 

6.2.3 Enfoque dos problemas 

 

Quanto ao enfoque dos problemas apresentados, a terceira categoria, foi 

desmembrada em três subcategorias que dizem respeito às abordagens mais 

comuns: o enfoque positivista, que considera principalmente a resposta final, ao 

invés da resolução; o cognitivo, que leva em conta as diversas etapas inerentes ao 

processo de resolução; ou ainda o enfoque dialético, com destaque para as 

contradições como situações problêmicas que determinam o desenvolvimento 

histórico do conhecimento científico. 
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Essa categoria relaciona os problemas às teorias de aprendizagem 

subjacentes a sua elaboração ou seleção. Associa os tipos de problemas aos 

pressupostos epistemológicos implícitos. De acordo com Oñorbe (2007, p. 80, 

tradução nossa): “As concepções dos professores e o papel que atribuem à 

resolução de problemas, influem de forma substancial em seu ensino”.  

 Na classificação como positivista, os problemas apresentam uma resolução 

que se baseia na execução de procedimentos pré-determinados, no uso correto de 

conceitos e fórmulas, são ilustrativos da teoria, chamados de problemas de lápis e 

papel, onde “se considera principalmente o resultado final e não o processo de 

busca. Nestes casos a aprendizagem se centra nos algoritmos de resolução, 

aplicados a modelos muito estruturados. Este enfoque tem sido chamado de 

positivista”. (ibid., p. 80). Geralmente são problemas fechados de respostas 

numéricas. 

 Construtivista, considera-se uma abordagem de problemas que exigem dos 

alunos a construção de uma estratégia de resolução. Problemas abertos, com 

enfoque menos matemático que permitem múltiplas maneiras de responder ou 

mesmo nenhuma, mas que “incidem mais nos planejamentos de indagação pessoal, 

de elaboração de hipóteses, análises de dados, etc. [...] tomam como base 

metodológica a utilização de problemas autênticos centrados no contexto dos 

estudantes” (ibid., p. 82). 

 Dialético é uma subcategoria de maior conformidade com o ensino 

problêmico, em que a abordagem dos problemas atinge um alto nível de elaboração, 

baseado nas contradições como geradoras de situações problemáticas. Esse 

enfoque, segundo Silva e Núñez (2002, p. 1202): “reflete a contradição como eixo 

norteador da atividade do aluno. A contradição internalizada e delimitada possibilita 

definir o problema, conscientizando-se do desconhecido, para a organização da 

busca (a solução) do problema”. 
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6.2.4 Métodos problêmicos 

 

Essa categoria permitiu averiguar se era utilizada como estratégia de 

apresentação do tema algum dos princípios relacionados aos métodos integrantes 

do sistema de ensino problêmico: Conversa heurística, busca parcial, método 

investigativo e exposição problêmica. 

Exposição problêmica: Essa subcategoria está relacionada com o modo como 

o assunto é exposto, se é apresentado de forma problematizada e “indica as fontes 

do surgimento da contradição, argumentando cada passo da solução do problema 

em questão”. (CALDERÓN, 1996, p. 30).  

Na conversa heurística, a apresentação do conteúdo poderia revelar 

elementos heurísticos na apresentação do assunto no texto dos livros, mediante a 

identificação de unidades de registro associadas a perguntas que levem os leitores 

às soluções. Semelhante a uma aula dialógica problematizada, pode-se apresentar 

no texto essa perspectiva de diálogo com os leitores para lhes ajudar a encontrar as 

soluções. 

Busca parcial: A presença de elementos que conduzam os alunos na busca 

pela solução dos problemas caracteriza esta subcategoria, associada ao método 

problêmico, que estimula “a participação dos alunos para que realizem determinadas 

tarefas do processo de investigação. Desta maneira, o aluno se apropria sozinho de 

etapas, de elementos independentes do processo do conhecimento científico”. 

(PUIG, RAMOS, 2009, p. 7). 

Método investigativo: Essa subcategoria está relacionada ao mais alto nível 

de assimilação dos conhecimentos e à aplicação de procedimentos de investigação 

científica. “é onde o estudante adquire um alto nível de independência cognitiva e de 

atividade criadora”. (CALDERÓN, 1996, p. 30).  

 

 

6.3 Coleta e organização dos dados 

 

Foram realizadas leituras aprofundadas e minuciosas dos textos para 

observação meticulosa e registro das informações concernentes às categorias de 

análise. A delimitação da unidade temática aos modelos atômicos possibilita que 
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sejam detalhadamente analisados os capítulos e/ou unidades referentes ao tema 

investigado, constantes nos primeiros volumes de todas as coleções. 

Segundo Moraes (2003, p. 207) o início da análise qualitativa do texto pode 

“ser descrita como um processo emergente de compreensão, que se inicia com um 

movimento de desconstrução, em que os textos do corpus são fragmentados e 

desorganizados”. De acordo com Bardin (op. cit., p. 153) "Funciona por operações 

de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos”. Posteriormente, os fragmentos do texto são 

devidamente agrupados nos conjuntos categoriais. 

Em função da constatação da presença das unidades de registro na análise 

categorial, como forma de sistematizar os resultados da análise e apresentá-los de 

modo sintético, foram elaborados quadros que resumem a análise de cada 

categoria. 

 

 

6.4 Discussão dos resultados da análise de conteúdo. 

 

 A conferência da presença e do modo como são apresentadas nos livros as 

categorias apriorísticas, confirmou uma das questões iniciais da investigação como a 

principal característica observada: a ausência de muitas subcategorias desejáveis 

para uma exposição do assunto mediante uma perspectiva do ensino por problemas. 

 Paralelamente à verificação da presença das subcategorias nos livros, outras 

observações forneceram subsídios para inferências mais abrangentes com 

elucidação de aspectos que são comentados após a discussão dos resultados da 

análise categorial.  

Foram elaborados quadros para sistematizar os resultados da análise 

categorial, que sintetizam a categorização nas cinco obras, em função das quais 

foram desenvolvidas as discussões e considerações seguintes, em que se discorre 

sobre detalhes relacionados às categorias analisadas nos livros. 

Para simplificar a representação das obras, adotou-se as primeiras letras do 

alfabeto português, em maiúsculas, correspondendo aos nomes dos autores dos 

livros dispostos em ordem alfabética, na figura 14, a seguir. 
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Figura 14 – Representação simplificada das obras analisadas. 

Autores Lisboa Mortimer e Machado Peruzzo e Canto Reis Santos e Mól. 

Livros A B C D E 

Fonte: Elaboração do autor, depois da realização da análise. 

 

 Segue a discussão pormenorizada dos resultados para cada categoria nos 

cinco livros analisados, de acordo com o referencial teórico adotado. 

 

 

6.4.1 Análise da primeira categoria: Abordagem do tema. 

 

Como já foi explicado, essa categoria classifica o modo como é abordado o 

estudo da estrutura atômica e como os modelos atômicos são dispostos na obra. 

Nela estão implícitos os pressupostos epistemológicos e fundamentos teórico-

metodológicos adotados pelos autores. A subcategoria Abordagem Temporal foi 

relacionada a uma sequência do tema meramente linear, cronológica, sem uma 

argumentação que justificasse sua categorização como Abordagem Lógica, muito 

menos uma apresentação que promova a importância das contradições como motor 

do desenvolvimento científico, típico da Abordagem Dialética. 

 

Figura 15 – Resumo da análise da abordagem do tema. 

Categoria e subcategorias de Análise Obras analisadas 

 A B C D E 

ABORDAGEM DO TEMA           

Temporal    S  S     

Lógica  S      S  S 

Dialética           

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Como se pode ver na figura 15, três das cinco obras analisadas apresentam 

uma abordagem meramente temporal, em que prevalece uma ordem cronológica 

dos principais episódios envolvidos na evolução da teoria atômica, em uma 

sequência linear, como se a História fosse apenas uma sucessão de eventos no 

tempo. Nessa abordagem, as descobertas não são devidamente contextualizadas 

historicamente, pois são omitidas as controvérsias relacionadas às elaborações das 
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teorias, o contexto social não é relacionado à época nem tampouco são esclarecidas 

as contradições nos modelos que culminaram com a elaboração dos modelos 

posteriores. 

No livro A, abordagem do tema pode ser classificada como lógica. Apresenta 

uma contextualização histórica reduzida, porém segue uma ordem coerente, ao 

comentar a sequência de descobertas experimentais que acompanharam a evolução 

da teoria atômica.  

Alguns episódios como o período em que Dalton propôs sua teoria ou a 

descoberta do elétron, são acrescentados às explicações, quase sempre 

acompanhados unicamente de datas em anos ou séculos, porém com raros fatos 

importantes elucidados. Os problemas principais envolvidos no desenvolvimento da 

teoria atômica não aparecem no texto. 

O surgimento da proposta de Dalton não apresenta a contextualização 

histórica necessária para se compreender como a concepção mecanicista 

influenciou seu modelo atômico, muito menos sua relação com as leis dos gases. Os 

autores fazem uma breve referência às primeiras ideias de átomo dos filósofos 

gregos, mas não as relacionam ao desenvolvimento do modelo daltônico. Não é 

citado qual o problema que Dalton estava tentando resolver quando elaborou sua 

proposta atômica, muito menos as limitações dessa proposta para explicar 

adequadamente a composição das substâncias. 

É feita uma comparação entre alguns modelos e ao apresentarem um novo, 

em duas ocasiões, os autores relacionam ao anterior, comentando uma limitação do 

modelo antigo para justificar sua substituição. No texto do livro, isso é destacado em 

parágrafos denominados de “A reelaboração do modelo atômico”, em que são 

apresentados alguns fenômenos não explicados ou inconsistências lógicas no 

modelo anterior. Esse enfoque surge ao iniciar a apresentação dos raios catódicos e 

do modelo de Thomson: “O modelo de Dalton não explicava as reações químicas 

provocadas pela passagem de corrente elétrica (eletrólise) e a condução de corrente 

elétrica pelos metais e por determinadas soluções aquosas”. (LISBOA, 2010, p. 

113). Novamente aparece semelhante argumento ao mostrar uma restrição na 

proposta de Rutherford: 

 

A descrição de átomo de Rutherford constitui a base para se entender os 
modelos atômicos mais modernos. No entanto, esse modelo não era capaz 
de elucidar uma questão importante: como os elétrons, dotados de carga 
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negativa, podiam movimentar-se em torno de um núcleo positivo sem 
perder energia e colidir com ele? Na época já se sabia que cargas de sinais 
opostos se atraem. (LISBOA, 2010, p. 123). 
 
 

Apesar de argumentarem logicamente nesses dois casos, os eventos não 

foram apresentados como contradições ou problemas que impulsionaram o 

desenvolvimento posterior, nem foi destacada essa concepção no avanço do 

conhecimento científico, muito menos o condicionamento social e as controvérsias 

que ocorreram no período, como se não tivessem ocorrido polêmicas na 

comunidade científica, pelo contrário.  

O modelo de Bohr é mostrado como consequência da explicação dos 

espectros atômicos e como um aperfeiçoamento das ideias de Rutherford, chegando 

a nomear um modelo de Rutherford-Bohr: “As ideias de Niels Bohr, que tiveram o 

apoio de Rutherford, resultaram em um aprimoramento do modelo para a estrutura 

da matéria [...]”. (ibid., p. 125). 

No livro B, quanto à abordagem do tema, situa-se como temporal em razão 

de uma série de trechos ilógicos na sequência de apresentação do conteúdo, que se 

inicia no equívoco do uso do modelo de Dalton muito antes de iniciar a teoria 

atômica. Os autores procuram seguir uma ordem lógica ao apresentar a evolução 

dos modelos atômicos, chegando a comentar alguns problemas mais divulgados, 

como a proposta de Rutherford dos elétrons girando em órbitas ser inconsistente 

com as leis da mecânica clássica, porém ao longo do texto percebe-se uma 

predominância muito maior de datas e sequências cronológicas de fatos que uma 

argumentação lógica que justifique as mudanças na teoria atômica.  

É muito frequente a indicação de várias datas e episódios importantes nos 

modelos propostos, apesar da ausência de explicitações das principais contradições 

entre os modelos. São comentadas algumas evidências experimentais que 

culminaram nos novos modelos, porém sem tanta relação com os modelos 

anteriores. Não são enfatizados os motivos pelos quais os novos modelos surgidos 

superaram os anteriores em relação à capacidade de explicar as descobertas 

experimentais. 

As ideias gregas sobre atomismo são apresentadas e até alguns filósofos 

contemporâneos de Dalton são citados, mas o problema principal que levou Dalton a 

retomar essa ideia não é devidamente esclarecido, ainda que seja mencionado no 

seguinte parágrafo: 



126 

 

Em 1803, John Dalton (1766-1844) retomou a hipótese atômica para 
explicar o comportamento dos diversos gases da atmosfera e das misturas 
gasosas. Assim como Leucipo, Demócrito e Epicuro, Dalton acreditava que 
a matéria seria constituída por átomos indivisíveis e espaços vazios. 
(MORTIMER, MACHADO, 2011, p. 138). 
 
 

Antes de apresentar o modelo de Dalton, os autores cometem um equívoco 

grave em não apenas omitir, mas negar as inúmeras controvérsias ocorridas nesse 

período importantíssimo do estabelecimento da teoria atômica. Chegaram ao ponto 

de afirmar que “ao final do século XIX toda a comunidade científica rendia-se à 

hipótese atômica, já bem diferente da proposta originalmente por Dalton”. (ibid., 

p.139). Na página seguinte, os autores se contradizem no texto sobre a hipótese 

atômica de Dalton, ao argumentarem que “foi alvo de muitas polêmicas, tendo 

adeptos fervorosos e opositores ferrenhos” (ibid., p.140), sem apresentar, entretanto 

os principais pontos de polêmica entre atomistas e anti-atomistas nesse período. 

O modelo de Thomson é inserido depois da proposição de algumas 

atividades experimentais que demonstram evidências da natureza elétrica dos 

materiais, seguidas de questões para discussão a respeito dos experimentos com o 

intuito do aluno construir um conceito de átomo com cargas elétricas.  

As partículas subatômicas, no entanto, aparecem antes mesmo de sua 

conceituação. É utilizado precipitadamente o conceito de próton, que será definido 

posteriormente, como explicação para cargas elétricas. Recorre-se aos conceitos de 

elétrons, antes mesmo dessa palavra ser devidamente apresentada. Na explicação 

das cargas elétricas nos materiais, os autores escrevem: 

 
 
Ao atritar dois objetos de substâncias diferentes, inicialmente neutros, ou 
seja, com quantidades de elétrons igual à de prótons, haverá a transferência 
de cargas negativas, os elétrons, de um para o outro. Dessa forma, um 
cede elétrons, ficando eletrizado positivamente, e o outro recebe elétrons, 
ficando eletrizado negativamente. (MORTIMER, MACHADO, 2011, p. 142). 
 

 
São apresentadas depois uma série de explicações sobre propriedades 

elétricas e descobertas com suas respectivas datas. O termo elétron surge então, ao 

se abordar os raios catódicos: “O nome elétron, que havia sido sugerido por G. J. 

Stoney (1826-1911) em 1894 para designar os raios catódicos, acabou por ser 

adotado”. (ibid., p. 145, grifo dos autores). Um comentário específico sobre a 

importância dos elétrons para a compreensão da teoria atômica foi incluído apenas 

quando se explica o modelo de Rutherford, ao fazerem referência ao anterior: “O 
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modelo atômico aceito na época era o de Thomson, em que as partículas com 

carga negativa, denominadas elétrons, se encontravam incrustadas numa esfera 

de carga positiva, como passas num panetone”. (ibid., p.149, grifo nosso). 

Apesar das descobertas das propriedades elétricas dos materiais terem sido 

apresentadas antes, o modelo em si não foi devidamente contextualizado, 

principalmente ao se levar em conta o período de cem anos entre os surgimentos 

dos modelos de Dalton e de Thomson. A apresentação do modelo de Thomson é 

limitada a algumas características principais. Um exemplo dessa limitação é o 

espaço dedicado a esse modelo, reduzidíssimo, apenas metade de uma página, 

como se pode constatar abaixo na figura 16, uma reprodução do trecho do livro: 

 

Figura 16 – Página do livro que aborda o modelo de Thomson. 

Fonte: Mortimer e Machado (2011, p. 148). 

 

Uma incoerência observada na apresentação das descobertas anteriores à 

apresentação do modelo de Thomson, surge quando os autores comentam os três 
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tipos de radiação. Segundo Mortimer e Machado (2011, p. 146): “Os raios alfa são 

carregados positivamente. Os raios beta são elétrons, muito mais leves e 

carregados negativamente. Os raios gama são análogos aos raios X”. Além de 

inapropriada para explicar o modelo de Thomson, essa informação pode confundir e 

gerar dúvidas quanto à natureza das radiações citadas, muito antes de abordar a 

dualidade da luz, apresentada pelos autores somente depois do modelo de Bohr. Ao 

indicar imprecisões conceituais em livros de Física, aponta Pimentel (2006, p. 310):  

 
 
o texto define, impropriamente, as partículas alfa (constituídas por dois 
prótons e dois nêutrons e equivalentes ao núcleo do átomo de hélio) e beta 
(da mesma natureza que o elétron) como sendo raios e, portanto, 
supostamente tendo a mesma natureza eletromagnética dos raios gama. 
 
 

Apesar de seguirem a ordem cronológica de descobertas desse período, 

situá-las antes da apresentação do modelo de Thomson parece ilógico, pois a 

radioatividade teve um papel preponderante apenas para o modelo de Rutherford. 

Essa foi outra observação que caracterizou a abordagem como temporal. Diante 

dessa sequência ilógica, justifica-se a classificação, em que alguns episódios 

históricos importantes foram sido omitidos e outros supervalorizados, como uma 

página inteira dedicada a detalhes biográficos do casal Curie (p. 147). 

A apresentação incorreta de uma analogia para o modelo de Rutherford 

compromete a argumentação lógica, ao afirmarem que “os elétrons eram 

representados descrevendo órbitas circulares em torno do núcleo, de forma análoga 

aos planetas em órbita do Sol”. (ibid., p. 151). Sabe-se que as órbitas dos planetas 

são elípticas e não circulares, conhecimento notório já na época de Rutherford. 

Depois de explicações sobe a tabela periódica, em um trecho denominado 

“Os antecedentes do modelo de Bohr”, os autores destacam o principal motivo da 

substituição da proposta de Rutherford: “Esse modelo apresentava, no entanto, 

desde o início, uma série de problemas para explicar a estabilidade do átomo. Essa 

questão já havia sido salientada pelo próprio Rutherford”. (ibid., p. 159). Segundo os 

autores: 

 

 
o elétron perderia energia mecânica e se moveria em uma trajetória espiral 
até atingir o núcleo. Dessa maneira, apesar de todo o sucesso em 
interpretar fatos experimentais, o modelo atômico de Rutherford já havia 
nascido com um sério problema, pois não conseguia explicar a estabilidade 
do átomo. Em 1913, apenas dois anos após a proposição do modelo 
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atômico por Rutherford, Niels Bohr (1885-1962) forneceu uma solução 
bastante razoável para esse problema. (ibid., p. 159). 
 
 

O modelo de Bohr é apresentado como consequência dos experimentos com 

a luz emitida pelas substâncias, após várias explicações sobre radiação 

eletromagnética e espectros e sua relação com a ideia de níveis de energia, um dos 

postulados desse modelo, que propõe a quantização de energia na eletrosfera.  

No livro C, não existe uma contextualização histórica adequada, apresenta-

se unicamente algumas datas de descobertas científicas principais, segundo uma 

cronologia reduzida, sem explicitar uma sequencia lógica dessas descobertas e sua 

relação com os modelos propostos, o que permite classificar a abordagem do tema 

como simplesmente histórica, apesar da inserção limitada da História da Ciência. 

Apesar do capítulo intitulado “Do macroscópico ao microscópico: átomos e 

moléculas”, essa relação não é desenvolvida ao apresentar o modelo de Dalton nem 

é citado algum problema relacionado à proposta daltônica. A referência aos filósofos 

gregos se reduz à explicação da origem etimológica do termo átomo:  

 
 
A palavra átomo vem do grego e significa “indivisível”. Ela foi usada pela 
primeira vez por alguns filósofos da Grécia Antiga que, baseados em 
argumentos filosóficos, propunham que todas as coisas são formadas por 
partículas muito pequenas e indivisíveis, os átomos. (PERUZZO, CANTO, 
2006, p. 66). 
 
 

São destacadas as explicações do modelo para as leis ponderais chamadas 

de leis de Lavoisier e Proust, mas não se faz menção às leis volumétricas. As 

limitações desse modelo para explicar as substâncias simples e compostas, assim 

como a lei de Dalton, para pressões parciais, entretanto, não foram mencionadas. 

Um equívoco histórico é repetido nessa obra, quando os autores afirmam que “A 

Teoria de Dalton é um proposta (bem-sucedida) de explicação para a Lei de 

Lavoisier e a Lei de Proust, apresentadas no capítulo anterior”. (ibid., p. 72). 

No capítulo seguinte, como “Introdução à estrutura atômica” são 

apresentados os modelos de Thomson e Rutherford, decorrentes, respectivamente 

das descobertas do elétron e do experimento sobre dispersão de partículas alfa, 

novamente uma abordagem puramente cronológica dos fatos principais envolvidos, 

com poucas informações que não permitem retratar o período fértil de atividade 

científica dessa época, nem tampouco as inúmeras controvérsias ocorridas. 
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O terceiro capítulo dedicado ao assunto, denominado de “Noção mais 

detalhada da estrutura atômica”, inicia explicando os espectros atômicos, que indica 

como limitação do modelo de Rutherford. No trecho do texto destacado, de titulo: 

Pare e situe-se!, os autores chamam a atenção que o modelo estudado no capítulo 

anterior “explica o resultado da experiência sobre dispersão de partículas alfa. Há, 

no entanto, evidências experimentais que esse modelo não explica. Um exemplo, 

são os espectros atômicos [...] (PERUZZO, CANTO, 2006, p. 97). 

O modelo de Bohr é destacado neste texto introdutório de forma enfática pela  

“sua aplicação qualitativa na explicação de certos fenômenos [...] no entanto, 

apresenta limitações. Entre elas, está o fato de que não permite deduzir a frequência 

exata das luzes presentes nos espectros de átomos com dois ou mais elétrons”.  

(ibid., p. 97). 

A relação com o modelo de Rutherford, no entanto, se resume a uma linha, ao 

exemplificar como uma de suas deficiências “não explicar os espectros atômicos”.  

(ibid., p. 97). Como algumas aplicações do modelo de Bohr, são relatados 

experimentos com o teste da chama e a interpretação das cores, os fogos de 

artifício, luminosos e lâmpadas, laser e bioluminescência. Ao final do capítulo é 

mostrado uma mapa conceitual sobre estrutura atômica. 

No livro D, a obra é resumida nas explicações, apresenta os experimentos, 

mas não problematiza as mudanças que surgem em função dos resultados desses 

experimentos. Em alguns pontos do livro, a apresentação dos conteúdos se 

assemelha aos tradicionais livros oriundos de adaptações de apostilas de cursos 

pré-vestibulares, com inúmeras questões de exames para aplicação dos conteúdos. 

O assunto é ordenado em função da sequência de descobertas, sendo explicadas 

as limitações nos modelos que geraram a proposição dos modelos seguintes, o que 

lhe confere a categoria de uma abordagem lógica.  

A ênfase em detalhes biográficos como informações históricas novamente é 

observada no quadro curiosidade, em que a autora responde à pergunta: “Quem foi 

John Dalton?”. Apresenta datas de nascimento e morte e alguns detalhes relativos 

aos hábitos e aspectos particulares, sem ênfase nas suas contribuições à 

comunidade científica. Percebe-se essa perspectiva na imagem divulgada no texto, 

como se pode ver na figura 17: 

 

 



131 

 

Figura 17 – Imagem na página do livro com a biografia de Dalton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (REIS, 2011, p. 133). 

 

Ao utilizar o modelo esférico do átomo para explicar leis ponderais, a autora 

chega a escrever: “A partir dessa argumentação, os cientistas da época passaram a 

aceitar integralmente a teoria atômica”. (ibid., p. 132). Ao mesmo tempo, essa é a 

única obra a destacar a contradição do modelo de Dalton, com as leis volumétricas, 

inclusive utilizando exatamente esse termo para destacá-la, apesar de incorrer no 

mesmo erro de exaltar detalhes biográficos, como se pode ver na figura 18, que 

retrata esse trecho do livro: 

 

Figura 18 – Imagem do trecho do livro com destaque para a contradição no modelo de Dalton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (REIS, 2011, p. 138). 

 

Novamente pode-se perceber nessa imagem, que prevalece a ênfase em 

detalhes biográficos dos cientistas, com um desenho do rosto de Gay-Lussac. 

Convém resgatar a observação de Beltran (2000, p. 13), em sua obra Imagens de 

Magia e Ciência, em que se dedicou ao estudo de livros antigos, mas destaca a 

relevância das imagens em obras de Química, inclusive em livros didáticos: 
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Ao se folhear um livro de química, inevitavelmente vai-se encontrar alguma 
ilustração. Pode ser um esquema de arranjo experimental, um gráfico ou, 
em publicações mais recentes, uma atraente fotografia colorida. Não se 
pode negar o importante papel das ilustrações nos livros de química que, 
em alguns casos, chega a ser imprescindível. [...] Nos livros didáticos, a 
utilização de ilustrações mostra-se ainda mais que necessária, para que, no 
mínimo, o estudante se familiarize com os diferentes equipamentos de 
laboratório e possa seguir os passos indicados no procedimento realizado. 
 
 

 Na apresentação do modelo de Thomson, foram incluídas explicações de 

experimentos anteriores, como dos raios catódicos e canais, com uma referência à 

limitação do modelo de Dalton para explicar as propriedades elétricas dos materiais, 

comentadas com a inclusão do trabalho de Arrehnius com dissociação iônica como 

contribuição à compreensão de átomos com cargas elétricas. São explicados os 

experimentos de espalhamento de partículas alfa, assim como os espectros 

descontínuos. Uma peculiaridade é na página 239, uma subseção do capítulo ser 

nomeada de modelo atômico de Sommerfeld, em que são explicadas as órbitas 

elípticas. Outros modelos haviam sido abordados em uma questão, os de Lenard e 

Nagaoka, mas com poucas explicações.  

No livro E, com o título de Química cidadã, a obra expõe os modelos atômicos 

segundo uma abordagem lógica, coerente com a evolução do conhecimento 

científico, destacando a importância do condicionamento social, da coletividade e 

das descobertas científicas como atividade humana em um determinado contexto 

sociocultural. A abordagem é condizente com a sucessão dos episódios que 

resultaram na evolução da teoria atômica, apesar de não atribuírem explicitamente 

essa evolução a contradições nos modelos, nem comentarem tanto as controvérsias 

e debates no período. O seguinte trecho ilustra essa deficiência: 

 

 
O modelo de Thomson representou um grande avanço, ao identificar a 
existência dos elétrons como pequenas partículas constituintes do átomo. 
Contudo, esse modelo, bastante razoável para a época, não era suficiente 
para explicar dados experimentais como os obtidos por seu ex-aluno Ernest 
Rutherford. (SANTOS, MÓL, 2010, p. 179).  
 
 

Na explicação sobre o modelo de Thomson, os comentários do experimento 

dos raios catódicos justificaram a proposição de um átomo com elétrons, mas não 

elucidou a adaptação no experimento para produzir os raios canais que 

evidenciariam os prótons. A omissão do experimento com os raios canais foi a 
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principal lacuna verificada na ordenação lógica do desenvolvimento histórico da 

teoria atômica. 

O caráter não linear da História é comentado esporadicamente ao longo da 

exposição dos conteúdos. Pode ser exemplificado no episódio relacionado com a 

descoberta da radioatividade: 

 

E, mais uma vez, um fato experimental foi descoberto casualmente: num dia 
nublado o físico suspendeu o experimento, pois não havia luz solar para 
produzir fosforescência, e guardou a substância embrulhada em papel preto 
dentro de uma gaveta que continha uma chapa fotográfica. Alguns dias 
depois revelou várias chapas, inclusive a que estava na gaveta. Qual não foi 
a sua surpresa ao notar que ela também trazia uma mancha característica. 
(SANTOS, MÓL, 2010, p. 180).  

 
 

 No início da explicação do modelo de Bohr, é apresentada a principal 

limitação do “Modelo atômico nuclear”, que era uma contradição às leis físicas 

aceitas pela comunidade científica no período: 

 
 
a análise do experimento de Rutherford e do seu próprio modelo levantou 
algumas questões que não podiam ser respondidas pelas teorias da Física 
conhecidas naquela época, como: Por que os elétrons (partículas negativas) 
não caem sobre o núcleo (carga positiva) em virtude da atração 
eletrostática? (ibid., p. 192). 
 
 

Logo em seguida, surge um pequeno destaque às controvérsias das primeiras 

décadas do século XX, como decorrência de interpretações diferentes para os vários 

experimentos que começavam a ser realizados. É superficialmente comentada a 

ocorrência de algumas disputas entre cientistas, mas nenhum exemplo foi mostrado: 

 “o estudo de diversos fenômenos físicos possibilitou debates acirrados entre os 

cientistas que apresentam diferentes explicações para o mesmo processo. Foi um 

momento histórico: nascia um novo jeito de interpretar o Universo que nos rodeia”. 

 

 

6.4.2 Análise da segunda categoria: Problemas propostos 

 

Foi possível identificar a proposição de problemas na maioria dos livros, 

apesar da quantidade ínfima quando comparada com os exercícios. A maioria 

oferece apenas questões de vestibulares e algumas vezes do ENEM. Geralmente 

são exercícios de aplicação dos conceitos apresentados e não foi possível identificar 
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nenhum que pudesse ser classificado como situação problema ou que sugerisse um 

confronto com situações problemáticas reais. O resumo das categorias está na 

figura 19:  

 

Figura 19 – Resumo da análise dos problemas propostos. 

Categoria e subcategorias de Análise Obras analisadas 

 A B C D E 

PROBLEMAS PROPOSTOS           

Exercícios        S   

Problemas  S    S    S 

Situações-Problema    S       

Fonte: Elaboração do autor. 

 

No livro A, são apresentados exercícios ou falsos problemas como atividades 

logo depois da explanação do assunto. As atividades propostas ao longo do capítulo 

requerem apenas a leitura do texto para resolvê-las e apresentam pouquíssima 

relação com o dia a dia. São questões abertas, mas que exigem apenas a resposta 

final. Ao final do capítulo, surgem alguns problemas na seção denominada de 

Questões Globais. Uma coluna chamada de Ciência, tecnologia e sociedade é 

incluída após as questões globais e antes dos exercícios de vestibulares e Enem, 

em que apresenta um texto sobre uso da radioatividade na medicina e 3 perguntas 

para o leitor, com o título: Analise e discuta. São perguntas que exigem respostas 

discursivas em função da leitura do texto.  

Grande parte das questões propostas no livro B podem ser consideradas 

verdadeiros problemas, ao invés de simples exercícios. Estes, mais frequentes nas 

questões de exames no final do capítulo, são quase todos de múltipla escolha, 

diferentemente das apresentadas ao longo do desenvolvimento das explicações, 

todas as questões abertas que exigem constatações a partir das atividades práticas 

ou experimentos propostos, denominadas de Questões para discussão.  

Exercícios e Questões são os outros tipos em que diferentes habilidades 

cognitivas são solicitadas, como explicações e associações às informações 

apresentadas, porém raras foram as questões em que situações problema podem 

ser identificadas. Uma merece destaque, que recorda o acidente com césio em 

Goiânia e propõe com pergunta:  
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Supondo que você encontrasse um material sem nenhuma indicação que 
de que fosse radioativo, que características desse material evidenciariam a 
sua radioatividade? Que providências você deveria tomar nesse caso? 
(MORTIMER, MACHADO, 2011, p. 148). 
 
 

No livro C, são oferecidos ao final da explicação, exercícios (essenciais e 

adicionais). Os primeiros são típicos exercícios de fixação do conteúdo, alguns dos 

quais como exemplos resolvidos e outros similares, que exigem apenas seguir a 

resolução exemplificada. Também são encontrados exercícios resolvidos entre os 

adicionais, que são também todos de vestibulares ou algumas vezes sem indicação 

da instituição, mas semelhantes, exigem a aplicação direta dos conteúdos 

conceituais. A única exceção são as perguntas feitas sobre os textos das seções 

intituladas “Informe-se sobre a Química”, mas que não assumem as características 

de problemas, são apenas questões abertas que requerem algumas vezes consultas 

em livros paradidáticos e sugerem atividades de discussão e apresentação dessas 

consultas denominadas de pesquisas. Algumas perguntas exigem explicações sobre 

informações experimentais e questionam sobre aspectos da teoria, mas com pouca 

relação com o cotidiano e sem incitar a elaboração de estratégias de resolução.  

No livro D, os exercícios são os típicos de vestibulares, a autora propõe uma 

série de exercícios em aula e outra de complementares, intercalando com alguns 

resolvidos como exemplos a serem seguidos. São extremamente positivistas e 

baseados na memorização de informações muitas vezes sem significado real e 

desvinculados de situações cotidianas. 

No livro E, predominam as questões de vestibulares, denominadas de 

exercícios, tanto ao longo do texto como os de revisão do capítulo e da unidade. 

Alguns problemas foram identificados, são questões abertas que exigem uma 

mobilização de várias competências na sua resolução, além da assimilação do 

assunto explicado. Cita-se a questão: “Como seria o resultado do experimento de 

Rutherford se o átomo fosse como propõe o modelo de Thomson?” (SANTOS, MÓL, 

2010, p. 185). 

Uma mini-seção denominada “Pense!” coloca questões ao longo da 

exposição dos conteúdos, algumas se referem a problemas e exigem a elaboração 

de explicações sobre experimentos ou argumentação acerca de limitações nos 

modelos e suas reformulações. Problemas abertos são mesclados com exercícios 

de exames, mas não são observadas situações problemas. Uma pergunta dessas é 
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digna de nota: “Como você explica o fato de a radiação α ser atraída pelo polo 

negativo do campo elétrico?”. (ibid., p. 181) 

 

 

6.4.3 Análise da terceira categoria: Enfoque dos problemas. 

 

 De maneira geral, os problemas localizados assumem os enfoques positivista 

e construtivista e se caracterizam pelos típicos problemas de “lápis e papel”, não se 

constituindo problemas reais com que os alunos tenham que lidar no cotidiano. 

Abaixo, a figura 20 com o resumo da análise dessa categoria: 

 

Figura 20 – Resumo da análise do enfoque dos problemas. 

Categorias de Análise Obras analisadas 

 A B C D E 

ENFOQUE DOS PROBLEMAS           

Positivista  S    S     

Construtivista    S      S 

Dialético           

Fonte: Elaboração do autor. 

 

No livro A, os problemas apresentados durante as explicações podem ser 

classificados como construtivistas, devido ao seu caráter procedimental referente às 

atividades práticas sugeridas. Muitos exigem a realização de experimentos e 

deduções a partir dos seus resultados. Algumas questões, no entanto, 

apresentavam instruções para os alunos buscarem informações em outras fontes 

No livro B, além dos Exercícios e Questões, outro tipo de pergunta é incluída 

geralmente depois das atividades experimentais propostas, com o título de Questões 

para discussão. Geralmente são questões abertas, referentes aos experimentos, 

mas exigem apenas a resposta final, descrições do que foi observado ou 

explicações sobre os procedimentos, no entanto algumas podem ser consideradas 

construtivistas em função das respostas solicitadas. Destaca-se uma que assume 

uma característica diferente: “O que esses fenômenos sugerem em relação à 

constituição da matéria?”. (MORTIMER, MACHADO, 2011, p. 142). 
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No livro C, apesar de denominados de exercícios, a maioria dos problemas, 

no entanto, concentra-se na obtenção da resposta final, ao invés da resolução das 

questões, o que permite situá-los entre problemas positivistas. 

O livro D apresentou apenas exercícios, típicos de vestibulares e exames 

similares, sem nenhum tipo de problema a ser analisado. 

No livro E, os problemas propostos assumem características construtivistas 

principalmente quando perguntam sobre explicações relativas aos experimentos 

descritos, mas não os relacionam a situações conhecidas na sociedade ou o 

desenvolvimento tecnológico, como era esperado, diante da perspectiva CTS 

adotada. 

 

 

6.4.4 Análise da quarta categoria: Métodos problêmicos. 

 

Quanto à presença de algum dos métodos problêmicos elencados, não foi 

possível sua localização em nenhum dos textos analisados. A apresentação da 

teoria atômica segue o modelo tradicional de exposição direta, sem problematização 

do conteúdo, uma ausência notória de uma perspectiva problêmica na exposição 

dos assuntos relativos à teoria atômica. 

 

 

Figura 21 – Resumo da análise dos métodos problêmicos. 

Categorias de Análise Obras analisadas 

 A B C D E 

MÉTODOS PROBLÊMICOS N  N  N  N  N  

Exposição problêmica           

Conversa heurística           

Busca parcial           

Método investigativo           

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

6.5 Demais detalhes relacionados à abordagem do tema. 

 

Alguns detalhes relacionados ao tema investigado foram percebidos já na 

fase pré-exploratória, antes mesmo da sistematização final das categorias analíticas. 
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Esses aspectos são dignos de nota, por evidenciarem inúmeras incoerências 

observadas inicialmente nas leituras flutuantes e que estão intrinsecamente ligadas 

às categorias elaboradas para a análise de conteúdo, principalmente quanto à 

abordagem do tema. 

Considerando as subcategorias da abordagem do tema, principalmente 

histórica e lógica, esse detalhe guarda estreita relação com esse critério de análise. 

Além de pouco didático, é ilógica essa utilização prévia de um conceito que ao longo 

da apresentação deve seguir uma ordenação lógica e ser utilizado somente depois 

de alguns fundamentos químicos. 

Ao apresentarem primeiramente características dos materiais e métodos de 

separação de misturas e identificação de substâncias, os livros obedecem aos 

“critérios comuns a todas as disciplinas e áreas [...] a coerência e a adequação da 

abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção, no que diz respeito à 

proposta didático-pedagógica explicitada”. (BRASIL, 2011, p. 9), presentes no Guia 

PNLD de Química.  

Algumas obras recorrem a explicações da teoria atômico-molecular antes de 

apresentarem os modelos atômicos e os conceitos de átomos e moléculas, usados 

muitas vezes como sinônimos de partículas.  

Em Mortimer e Machado, aparece uma explicação dos estados físicos e de 

sólidos cristalinos, recorrendo a um modelo de partículas em que já são 

representados átomos segundo o modelo de Dalton.  

Na página 125, os autores exibem uma foto de uma estrutura em que 

aparecem esferas típicas da representação usada em modelos tridimensionais 

baseados nos postulados da teoria atômica, com tamanhos e cores diferentes, como 

se pode ver na figura 22: 
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Figura 22 – Ilustração utilizada para representar sólidos cristalinos. 

  

Fonte: MORTIMER, MACHADO, 2011, p. 125. 

 

Na mesma obra, encontra-se novamente o mesmo equívoco, no texto 4, 

intitulado “Aplicação do modelo de partículas aos sólidos e líquidos”.  

Ao explicarem a fusão do cloreto de sódio, utilizam desenhos do composto 

iônico representado pelos seus respectivos íons como esferas (modelo de Dalton) e 

com a representação de suas cargas elétricas, Na+ e Cl-, o que já remete ao modelo 

de Thomson. Uma reprodução desse desenho está na figura 23: 

 

Figura 23 – Ilustração utilizada pelos autores para representar a fusão 

 

Fonte: MORTIMER, MACHADO, 2011, p. 126. 
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Somente uma das obras analisadas não omitiu uma descoberta 

extremamente significante, consequência dos raios catódicos, comentados nas 

demais. Os raios canais, resultado da adaptação do experimento que resultou na 

confirmação de cargas negativas nos materiais, foram a maior evidência dos 

prótons, no entanto apenas a obra com menos explicações incluiu essa informação. 

O problema que gerou o modelo de Dalton foi citado, apesar de não 

esclarecido, em apenas uma das obras analisadas. A proposição do modelo no 

início do século XIX não é justificada pelos trabalhos de Dalton com gases e sua 

publicação em 1793 do artigo Meteorological Observations and Essays, pela 

Sociedade Literária e Filosófica de Manchester, posteriormente presidida por Dalton. 

Em sua segunda edição de 1834, à qual se teve acesso de uma versão digitalizada, 

Dalton argumenta que a atmosfera é formada por vários gases. Seu modelo atômico 

foi proposto para justificar por que esses gases não reagiam e sua lei das pressões 

parciais foi um pré-requisito para a elaboração do modelo de átomo, mas surge nas 

obras apenas como uma lei a mais nos capítulos relativos aos gases, geralmente 

depois dos dedicados à estrutura atômica. Nas palavras do próprio Dalton: “agora 

parece que o mais puro ar que respiramos a todo tempo, consiste de uma mistura 

íntima de vários fluidos elásticos, ou gases, em diferentes proporções”. (DALTON, 

1834, p. 74). 

No livro de Santos e Mól, há uma inconsistência conceitual ao caracterizar 

inadequadamente as partículas alfa, ora como radiação, ora como partícula, além de 

não apresentar os verdadeiros raios que são emitidos nos processos radioativos, os 

raios gama. Essa omissão pode induzir os alunos a pensarem que existem apenas 

dois tipos de emissão radioativa, como aparece no texto:  

 
 
Aos 26 anos de idade, Rutherford fez sua maior descoberta. Estudando a 
emissão de radiação do urânio e do tório, observou que existem dois tipos 
distintos de radiação: uma que é rapidamente absorvida, que denominamos 
radiação alfa (α), e outra com maior poder de penetração, que 
denominamos radiação beta (β). (ibid., p. 180, grifo do autor). 
 
 

 Quando os autores se referem ao modelo de Bohr, cometem alguns 

equívocos epistemológicos, ao apresentar interpretações de experimentos de forma 

positivista, como as explicações para os espectros e sua relação com a teoria 

atômica. Para eles, “Os estudos de Bohr com dados experimentais para átomos de 

hidrogênio demonstraram que os elétrons podem passar de um nível de energia 
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para outro”. (ibid., p. 194). Cometem também um erro conceitual ao afirmar que 

“cada linha espectral corresponde a um nível de energia”. (ibid., p. 195, grifo do 

autor). Na página seguinte, mostram uma gravura com a explicação correta para a 

relação entre energia e elétrons, segundo Bohr: “Átomos de elementos distintos 

emitem diferentes luminosidades, porque seus elétrons ocupam diferentes níveis de 

energia. Em outras palavras, os “saltos” quânticos que realizam são diferentes”. 

(ibid., p. 196). 
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7. Unidade Didática para o ensino por métodos problêmicos. 

 

O ensino de Química, assim como as demais ciências da natureza, apresenta 

características peculiares e exige uma abordagem diferenciada. Os conteúdos 

transitam entre os níveis macro (transformações químicas) e microscópicos 

(constituição) e necessitam de um planejamento meticuloso, com objetivos e as 

estratégias específicas, o que tem sido aperfeiçoado ao longo de décadas de 

investigações na Didática das Ciências. Furió e Gil Pérez (1989, p. 259, tradução 

nossa) já alertavam contra a “a falta de preparação didática para abordar de forma 

adequada os conceitos básicos, por exemplo, de Física e Química”.  

 
 
os conteúdos são um elemento decisivo na educação escolar, sendo que a 
sua caracterização deve ser estabelecida fundamentalmente, porém, não 
exclusivamente, em relação a essas duas grandes questões: a função da 
educação escolar (para fundamentar a reposta ao tema sobre quais 
conteúdos é preciso ensinar) e a concepção que se tem da aprendizagem e 
da maneira como se entende o processo de construção dos conhecimentos 
na escola (para fundamentar a resposta ao tema de como se aprende e 
como se ensina). (COLL et al, 2000, p. 298). 
 
 

Apesar de um dos grandes méritos do modelo atômico de Dalton ter sido 

explicar as quantidades de reagentes e produtos envolvidas nas diversas reações 

químicas (muitas presentes no dia a dia), aos modelos atômicos, raramente são 

associados problemas cotidianos. De acordo com Pozo e Crespo (2009, p. 147): 

 
 
Em geral, pode-se dizer que a maioria dos alunos utiliza muito pouco o 
modelo corpuscular em suas explicações quando precisam interpretar 
algum fenômeno químico cotidiano ou escolar. Assim, quando enfrentam 
um problema, recorrem espontaneamente a interpretações que descrevem 
o fenômeno a partir das propriedades macroscópicas da matéria, muito 
mais próximas das dimensões “físicas” do mundo real, frente às 
microscópicas do modelo corpuscular. 
 

 
Os conteúdos de Química têm passado por raras alterações nos últimos anos. 

Sua organização, porém, tem sofrido mudanças relevantes quanto à sequência e 

estratégias didáticas. Conforme Nuñez e Pacheco (1996, p. 558, tradução nossa): 

“No ensino da Química Geral, diversos trabalhos têm sido realizados sobre a 

estruturação do conteúdo. Estes trabalhos têm sido orientados fundamentalmente a 

mudanças na sequência dos temas da disciplina”.  
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A compreensão da estrutura da matéria é um núcleo importante de 
conteúdos, dentro da química que se estuda na educação de nível médio, 
que faz referência à interpretação das propriedades e as transformações da 
matéria; transformações e propriedades que pertencem ao mundo do que 
podemos observar com nossos sentidos, o mundo macroscópico. Um dos 
objetivos da educação básica é que os alunos aprendam a interpretar esses 
fenômenos macroscópicos em termos microscópicos (submicroscópicos, no 
sentido restrito); quer dizer, que aprendam a utilizar o modelo 
corpuscular da matéria como instrumento interpretativo dos distintos 
fenômenos que têm lugar na natureza. (CRESPO, POZO, JULIÁN, 2004, 
p. 199, tradução e grifo nossos). 
 
 

Embora esteja gradativamente sendo substituída por alternativas mais 

condizentes com as modernas teorias da aprendizagem, a aula expositiva 

tradicional, que impõe a memorização passiva aos alunos, ainda é encontrada na 

rotina diária de muitas escolas, Para Faria e Núñez (2004, p. 17):  

 
 
A pedagogia tradicional começou a gestar-se no século XVIII, 
com o surgimento das escolas na Europa e na América Latina. 
Trata-se de uma tendência pedagógica que não se fundamenta 
em teorias empiricamente validadas, mas numa prática 
educativa baseada na tradição. Tal pedagogia, além de ter 
fornecido um quadro referencial a todas as tendências que a 
ela se seguiram, ainda persiste no tempo. 
 
 

Esse tradicionalismo pedagógico ainda persiste no cotidiano escolar e não é 

muito diferente nas aulas de Química, tendo em vista o modo como ainda estão 

estruturados a maioria dos cursos de licenciatura. Ao se referir ao problema de 

formação dos professores dessa disciplina no Brasil e sua dependência dos livros 

didáticos, afirmam Silva e Schnetzler (2008, p. 2175, grifo nosso): 

 
 
o ensino de química implica a transformação do conhecimento químico em 
conhecimento escolar. [...] À medida que não há espaço, tempo e nem 
interesse nas disciplinas químicas para reelaborações conceituais de 
conteúdos químicos para a escola básica, os licenciandos só podem 
aprender algumas dessas necessidades formativas com professores de 
Metodologia de Ensino de Química, Instrumentação para o Ensino de 
Química, Prática de Ensino em Química e Estágio Supervisionado. Caso 
contrário, tão logo se formem, acabam se tornando presas fáceis de 

livros didáticos. 
 
 

Apresenta-se como resultado da análise realizada nos livros, uma proposta 

inovadora para o ensino de Química, sistematizada como uma unidade didática dos 

conteúdos relacionados à Estrutura atômica, planejada para aulas expositivas 
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segundo a perspectiva do ensino problêmico, como uma alternativa às aulas 

expositivas tradicionais. 

Baseando-se na exposição problêmica, conversa heurística e busca parcial, 

os três métodos problêmicos de ensino são associados aos quatro modelos 

atômicos constantes no currículo da educação básica, como forma de contribuir para 

o desenvolvimento de competências necessárias para uma educação científica 

apropriada à realidade do século XXI. 

 

 

7.1 Unidades didáticas, instrumentos de organização dos conteúdos. 

 

Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (2007, p. 275), levantam uma questão 

fundamental ao abordar aspectos necessários para compreender e transformar o 

ensino: “Em que consistem os desafios mais imediatos de um docente? [...] na 

situação comum de trabalho, consiste em conseguir e manter a cooperação dos 

estudantes nas atividades que ocupam o tempo disponível”.  

Para conseguir essa cooperação, é necessário superar o modo convencional 

de ensino adotado ainda hoje e envolver mais os alunos na aprendizagem. 

Principalmente na educação básica, com a interatividade atual dos adolescentes, é 

indispensável uma abordagem que possibilite sua participação ativa. 

 
 
O plano deve revelar uma concepção de educação cujos conteúdos 
propostos estão articulados entre si e com as outras áreas do 
conhecimento, com ênfase no desenvolvimento de competências, 
possibilitando ao aluno uma vivência na qual os conhecimentos estão 
integrados e favorecem a construção de sua cidadania. (BRASIL, 2002, p. 
107). 
 
 

Uma educação química que tenha como objetivo a formação de cidadãos 

competentes para intervir na sociedade e realizar as transformações necessárias, 

“obviamente não se enquadra nos parâmetros do ensino conhecido como 

tradicional, que concebe, por um lado, o aluno como “tábula rasa” e, por outro, o 

professor como mero transmissor dos conhecimentos ou aplicador de técnicas”. 

(ALTARUGIO, DINIZ, LOCATELLI, 2009, p. 1). 
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De acordo com Zabala (2008, p. 89) “A perspectiva denominada ‘tradicional’ 

atribui aos professores o papel de transmissores de conhecimentos e controladores 

dos resultados obtidos”. 

 
 
O aluno, por sua vez, deve interiorizar o conhecimento, tal 
como lhe é apresentado, de maneira que as ações habituais 
são a repetição do que se tem que aprender e o exercício, 
entendido como cópia do modelo, até que seja capaz de 
automatizá-lo. (ibid., p. 89). 
 
 

Se aos professores, lhes é atribuída a função de transmissores, resta aos 

alunos, o papel de receptores nessa transmissão, mediante uma aprendizagem 

passiva, conduzida mecanicamente, e logicamente desmotivadora, no entanto, 

“Desde princípios do século XX, temos assistido a um debate sobre o grau de 

participação dos alunos no processo de aprendizagem”. (ibid., p. 89).  

É pertinente o questionamento de Behrens (2009, p. 165): “Se a proposição 

de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para contemplar 

uma prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica?”. 

O início do século passado é apontado como o período de origem das 

unidades de ensino para estruturar os conteúdos de modo a envolver mais a 

participação dos alunos em sua aprendizagem. Decorrência do surgimento de 

alguns princípios de organização do ensino, 

 
 
a proposta de organização da aula articulando a estruturação do conteúdo 
de ensino em unidades amplas, significativas e coesas e a aprendizagem 
do aluno tornou-se elemento importante de mudança da escola e de auxílio 
ao professor. Durante as três primeiras décadas do século XX foram 
produzidas várias propostas, entre elas: os centros de interesse de Decroly, 
as unidades de trabalho propostas por Dewey e o plano de unidades de 
Morrison. (DAMIS, 2009, p. 116). 
 

 
Para a autora, esse início da perspectiva do ensino por unidades surge no 

“contexto de críticas que questionaram o modelo analítico de ensino, desenvolvido 

do ponto de vista da estrutura lógica de conhecimentos transmitidos pelo professor e 

assimilados pelo aluno, em exercícios”. (ibid., p. 117).  

 

O estudante não assimila fragmentos da realidade, mas totalidades 
homogêneas. E para ser coerente com esse princípio, a primeira tarefa do 
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professor será planejar o ensino e organizar o seu conteúdo em unidades 
com significado em si mesmas [...] O conteúdo (a matéria de ensino) será 
organizado e apresentado de modo que desperte e mantenha a atividade do 
aluno até que sejam alcançados os resultados pretendidos na 
aprendizagem. [...] Aprendizagens superficiais não levam à estruturação de 
atitudes e às mudanças de comportamento. (ibid., p. 118). 

 
 

Esses conhecimentos não poderiam mais ser concebidos apenas como 

informações a serem transmitidas e os próprios conteúdos passaram a assumir uma 

conotação muito mais ampla, assim como a concepção de aprendizagem.  

 
 
os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às 
contribuições das disciplinas ou matérias tradicionais. Portanto, também 
serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles que possibilitem o 
desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação 
interpessoal e de inserção social. (ZABALA, 2008, p. 30). 
 
 

 Tal consideração é compartilhada por Núñez (2009, p. 157) ao afirmar que se 

“a educação unida a aspectos éticos e emocionais da personalidade do aluno se 

volta para a ação transformadora da realidade, a instrução representa uma condição 

básica fundamental para a relação do aluno com a natureza e seus semelhantes”. 

Deve-se considerar, portanto, conteúdos de natureza bastante variada.  

 

Das diferentes formas de classificar esta diversidade de conteúdos, Coll 
(1986) propõe uma que, como veremos, tem uma grande potencialidade 
explicativa dos fenômenos educativos. Este autor agrupa os conteúdos 
segundo sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais. Esta 
classificação corresponde respectivamente às perguntas “o que se 
deve saber?”, “o que se deve saber fazer?” e “como se deve ser?”, 
com o fim de alcançar as capacidades propostas nas finalidades 
educacionais. (ZABALA, 2008, p. 30-31, grifo nosso). 
 

 
Em relação à organização dos conteúdos e métodos de ensino, ressalta-se a 

afirmação de Coll e outros (2000, p. 298): “é preciso lembrar a confluência atual na 

idéia, indicada anteriormente, de considerar o aluno como uma pessoa 

eminentemente ativa na elaboração e no desenvolvimento do conhecimento”.  

 
 
A teoria de L. S. Vigotsky e o enfoque sociocultural consideram que o 
desenvolvimento humano é um processo mediado por instrumentos de tipo 
simbólico e representacional, realizado em situações de interação social. 
[...] Dessa forma, atribui importância ao envolvimento dos alunos em 
atividades de tipo educativo planejadas para que, apropriando-se dos 
conteúdos culturais, eles façam seus os processos de representação 
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simbólica e cheguem a dominá-los de maneira controlada e experiente. 
(ibid., p. 294). 
 
 

 Ao comentarem o enfoque sócio-histórico-cultural e os aportes de Vygotsky, 

Leontiev e Galperin para a aprendizagem como um tipo de atividade humana, 

processo que medeia a relação entre o sujeito (ser humano) e o objeto (como 

realidade a ser transformada), a aprendizagem é para Núñez e Faria (2004, p. 66): 

 
 
um processo de construção de conhecimento [...] não é só registro e sim 
interpretação da informação na dependência dos interesses, construções 
cognitivo-afetivas prévias e do próprio controle desse processo pelo aluno 
que aprende. Caracteriza-se por ser um tipo específico de atividade 
humana, interligada a outros tipos de atividades (trabalho, estudo, etc), que 
se produz em condições socioculturais vinculadas ao desenvolvimento 
integral do aluno. 
 
 

Com o objetivo de motivar o envolvimento e a atividade discente nas aulas, 

pode-se organizar a aprendizagem dos diversos conhecimentos, sistematizando-os 

em uma estrutura planejada, segundo 

 
 
unidades de trabalho que configuram o que convencionamos chamar de 
Unidades Didáticas, as Unidades Didáticas não têm uma duração temporal 
fixa;  podem englobar várias lições no sentido tradicional do termo; são 
“unidades” porque representam um processo completo de 
ensino/aprendizagem; e são “didáticas” porque constituem a unidade 
elementar de programação da ação pedagógica. (COLL, 2006, p. 127-128). 
 
 

 Ao comentar sobre a unidade didática como um elemento integrador na 

organização do ensino, uma conotação interessante é apresentada sobre o termo 

unidade por Damis (2009, p. 120). Entre várias acepções da palavra: 

 

identifica-se um sentido comum que confere a idéia da ligação a um todo, 
de coisas, de processos, de pensamentos. Parece ser esse o sentido 
conferido por Morrison quando usou o termo unidade para designar um 
princípio de organização da matéria de ensino. No significado do termo 

existe a idéia de um elemento integrador na organização do 
ensino em torno de um conteúdo de estudos. 
 
 

Em que consiste exatamente uma unidade didática? Segundo Zabala (2009, 

p. 18) é um “conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. Conforme o autor (ibid., p. 
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18), essas “seqüências de atividades estruturadas para a realização de certos 

objetivos educacionais determinados” são uma das características mais importantes 

da prática educativa. Para Ladino Ospina e outros (2005, p. 1, tradução nossa): 

 
 
O desenvolvimento de unidades didáticas é uma ferramenta que permite ao 
professor planejar a finalidade de seu trabalho docente, de tal forma que 
seja esta uma construção de conhecimento e não uma transmissão dos 
mesmos; assim busca-se estabelecer relações conceituais significativas e 
coerentes com os recursos do meio e as necessidades do estudante e a 
sociedade. 
 
 

De Pro Bueno (1999, p. 411, tradução nossa) argumenta sobre a importância 

dessa atividade, ao afirmar que “quando um professor planeja una unidade didática, 

uma lição ou umas atividades, integra seus conhecimentos científicos e didáticos, 

sua experiência prática e suas concepções ideológicas”.  

 

Uma unidade didática deve considerar todas as decisões encaminhadas a 
responder: que ensinar, como ensinar,quando ensinar e avaliar, para assim 
oferecer a mais adequada atenção à diversidade dos alunos. Portanto, o 
professor deve construir a ordem ou a sequência didática envolvendo 
conceitos, procedimentos e atitudes em suas atividades de aprendizagem a 
fim de proporcionar um conjunto de aprendizagens significativas que 

permitam a seus alunos construir seus conhecimentos. (SAN MARTÍN, 
SOTO, 2009, p. 66, tradução nossa). 
 
 
 

7.2 Unidades didáticas na Educação Científica. 

 

Na organização dos conteúdos escolares, visando a uma formação básica 

que possibilite a aplicação dos conhecimentos científicos para resolver os problemas 

cotidianos, devem ser integradas situações reais em que esses conhecimentos 

podem ser requeridos. Essa orientação é enfatizada em diversos documentos da 

educação básica brasileira. Ao relacionarem a contextualização do conteúdo e o uso 

de situações problema na prova de ciências naturais do Enem 2009, Uehara e 

Núñez (2011, p. 33) destacam que:  

 
 
Na sociedade contemporânea, é cada vez mais relevante articular os 
conteúdos curriculares da escola às ocorrências do mundo físico ou social – 
relacionadas a contextos em que o aluno está inserido – atribuindo sentido 
e significado a esses conteúdos. 
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Contextualização e interdisciplinaridade são princípios didáticos fundamentais 

recomendados para a organização dos currículos de Química na educação básica 

do país. “Isso não pode estar dissociado da idéia de abordagem temática que, 

permitindo uma contextualização aliada à interdisciplinaridade, considere as duas 

perspectivas mencionadas, proporcionando o desenvolvimento dos estudantes”. 

(BRASIL, 2006, p. 108-109). Apesar da utilização dessa proposta ter como objetivo a 

aprendizagem de conceitos químicos, considerando as possibilidades 

interdisciplinares, principalmente nas ditas ciências naturais, é interessante, segundo 

Zabala (2006, p. 186): 

 
 
que as unidades didáticas, embora sejam de uma determinada disciplina, 
tenham como ponto de partida situações globais (conflitos ou questões 
sociais, situações comunicativas, problemas de qualquer tipo, necessidades 
expressivas), nas quais os distintos conteúdos de aprendizagem, das 
diferentes disciplinas ou saberes são necessários para sua resolução ou 
compreensão. 
 
 

As observações de unidades didáticas de uma determinada disciplina podem 

revelar como o ensino destes saberes estão sendo trabalhados. Ao investigar 

unidades didáticas de professores de Química do ensino médio, Marcondes e outros 

(2009, p. 295) concluíram que “alguns professores parecem continuar presos a uma 

seqüência de conteúdos específicos, refletindo pouco a perspectiva de formação da 

cidadania (Acevedo, 1996), mantendo modelos didáticos tradicionais”. 

Em pleno século XXI, a fragmentação do conhecimento científico, que tem 

influenciado a própria atividade científica e o ensino de Ciência, ainda contribui para 

perpetuar o ensino memorístico, de orientação positivista.  Ao contextualizar a 

origem da aprendizagem baseada em problemas, Behrens (2009, p. 163) pontua: 

 
 
A prática pedagógica conservadora alicerçada nos procedimentos que 
envolvem o “escute, leia, decore e repita” deve ser ultrapassada ainda neste 
início de século, pois, ao longo da história da educação, vem refletindo o 
paradigma newtoniano-cartesiano que caracterizou a ciência desde o século 
XVIII até grande parte do século XX. [...] não inclui procedimentos 
metodológicos que levem ao desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo 
necessário à sociedade. 
 
 

A autora adverte ainda que ”o foco na problematização possibilita uma visão 

pluralista e tem como ponto de partida o questionamento que vincula articulações 
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diferenciadas, com a finalidade de produção de conhecimento”. (ibid., p. 164-165). 

Ressalta que essa orientação 

 
 
compreende o ensino com uma visão complexa que proporciona aos 
alunos a convivência com a diversidade de opiniões, convertendo as 
atividades metodológicas em situações ricas e significativas para a 
produção do conhecimento e a aprendizagem para a vida. Propicia o 
acesso a maneiras diferenciadas de aprender e, especialmente, de 
aprender a aprender. (ibid., p. 165, grifo nosso). 
 
 

 Na perspectiva adotada neste trabalho, o ensino por problemas tem como 

fundamento o “caráter contraditório do conhecimento com o objetivo de que o 

estudante, como sujeito da aprendizagem, assimile os conteúdos e, pelo método 

dialético do pensamento, consiga refletir e resolver as contradições”. (NÚÑEZ et al., 

2004, p. 146). 

Propostas antigas para ensinar conhecimentos científicos a partir de 

problemas que motivem os alunos, já eram indicadas ao Ensino de Ciência, com o 

intuito desses conhecimentos serem relacionados a situações e problemas reais da 

vida. Ao detalharem indicações metodológicas para desenvolvimento do conteúdo a 

nível teórico e experimental, pautando-se em três momentos pedagógicos, 

Delizoicov e Angotti (1992, p. 29) já estabeleciam como primeiro momento uma 

problematização inicial, cuja sistematização era sugerida do seguinte modo: 

 
 
São apresentadas questões e/ou situações para discussão com os alunos. 
Mais do que simples motivação para se introduzir um conteúdo específico, a 
problematização inicial visa a ligação desse conteúdo com situações reais, 
que os alunos conhecem e presenciam, mas que não conseguem 
interpretar completa ou corretamente porque provavelmente não dispõem 
de conhecimentos científicos suficientes. [...] Neste primeiro momento, 
caracterizado pela compreensão e apreensão dos alunos frente ao tópico, é 
desejável que a postura do professor se volte mais para questionar e lançar 
dúvidas sobre o assunto que para responder e fornecer explicações. 
 

 
 A problematização a que se referem os autores, assim como aquela 

geralmente associada a Paulo Freire, são melhor sistematizadas na perspectiva 

adotada neste trabalho. A proposta em questão se baseia no ensino problêmico. 

Segundo Núñez e outros (2004, p. 151): 

 
 
Para Majmutov (1984), o problema de ensino é um elo intermediário entre 
as categorias filosóficas e as didáticas, ou seja, serve como meio de 
transformação do método dialético de solução das contradições em 
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métodos didáticos que resolvem as contradições surgidas no processo de 
assimilação de novos conhecimentos. 
 
 

De acordo com Behrens (2009, p. 167), “O professor, ao propor problemas, 

instiga os alunos ao diálogo, propiciando, assim, um posicionamento crítico e 

dialético que implica um movimento constante de ação, reflexão e ação”. Ressalta 

que o maior desafio educacional 

 
 
consiste na formação de jovens para a indignação e a inconformidade 
diante das injustiças sociais, tendo em vista a construção de 
autonomia pessoal e intelectual que conduza à transformação da 
realidade”. (ibid., p. 167, grifo nosso). 
 
 

Na educação científica, diversas propostas metodológicas têm sido 

investigadas nas últimas décadas. Algumas têm sido recentemente desprezadas, 

como a aprendizagem por recepção significativa. Ao comentar realizações e 

perspectivas depois de dez anos de investigações na Didática das Ciências, advertia 

Gil Pérez (1994, p. 156, tradução nossa): “O fato de contemplar o ensino-

aprendizagem das ciências como um processo de transmissão-recepção não 

permite sua desqualificação como um simples retorno à estratégia ‘tradicional’ (vista 

como algo sem nenhum valor)”. Lembrava ainda: “Não podemos esquecer algumas 

contribuições chave como a ideia de aprendizagem significativa, a atenção a 

aquilo que os alunos já sabem ou instrumentos como os mapas conceituais”. (ibid., 

p. 156, grifo do autor, tradução nossa).  

O autor destaca ainda uma importante consequência da mudança conceitual, 

apesar da existência de algumas críticas quanto à sua capacidade de produzir 

mudanças simultâneas de procedimentos e atitudes: 

 
 
Ela tem proporcionado novo sentido e interesse às investigações sobre 
trabalhos de laboratório e resolução de problemas de lápis e papel, vistos 
agora como instrumentos de familiarização dos alunos com as estratégias 
do trabalho científico. E isto, por sua vez, exige uma profunda 
transformação das ditas práticas e problemas, para que deixem de ser 
meros exercícios de aplicação ou ilustrações dos conhecimentos 
transmitidos verbalmente e passem a constituir situações problemáticas 
abertas, capazes de favorecer uma atividade investigadora dos alunos, 
convenientemente orientada e apoiada pelo professor (Gil et al. 1991, 
Wheatley 1991, Gil et al. 1992, Hodson 1992b). (ibid., p. 157). 
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Supõe-se que os docentes deveriam “ser os primeiros beneficiários das 

descobertas da pesquisa educativa. Porém, como indica Tyler (1979), existe uma 

autêntica barreira entre ‘pensadores’ (pesquisadores) e ‘realizadores’ (professores)’”. 

(CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011, p. 62). 

 
 
A rejeição pelo “ensino tradicional” costuma expressar-se com 
contundência, sobretudo por parte dos professores em formação. No 
entanto, há evidências de que, apesar de todas as repulsas verbais, hoje 
continua-se fazendo nas aulas de Ciências praticamente o mesmo que há 
60 anos. (ibid., p. 62). 
 
 

Paixão e Cachapuz (2003, p. 2) concordam que “A investigação no âmbito do 

ensino das Ciências tem tido uma reduzida influência nas práticas dos professores”. 

O cotidiano das salas de aula, portanto, tem sido pouco modificado, apesar de 

inúmeras pesquisas consolidadas. 

Com o intuito de programar uma unidade didática que contemple conteúdos 

relacionados à aprendizagem da estrutura atômica no nível médio, baseado na 

perspectiva do ensino problêmico, os conteúdos são organizados sequencialmente 

segundo três dos principais métodos problêmicos. Segundo Cárdenas (2003, p. 16, 

tradução nossa): 

 
 
são métodos ativos nos quais os estudantes têm a possibilidade de valorizar 
os problemas, encontrar suas causas, sua essência e ir em busca de 
soluções tal e qual farão em seu desempenho profissional, além do mais se 
enriquecem pelo intercâmbio de ideias, opiniões, experiências e argumentos 
de suas decisões. 
 
 
 

7.3 Unidade Didática para o ensino da Estrutura Atômica por métodos problêmicos. 

 

Os modelos atômicos são um dos conteúdos conceituais mais relevantes para 

propiciar a compreensão da constituição das substâncias e como se transformam 

em outras, além de suas propriedades físicas e químicas, os focos de interesse 

essenciais da Química escolar. 

 
 
Com os modelos são geradas formas de ‘ver’ ou conceitualizar o mundo, de 
interpretá-lo e de comunicar-se. [...] Assim, quando na aula se constroem 
modelos teóricos que têm sentido para os meninos e as meninas e lhes 
possibilitam compreender o mundo fazendo, pensando, comunicando e 
integrando valores e maneiras de intervir na realidade, falamos de uma 
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ciência escolar (Izquierdo et al., 1999; Adúriz-Bravo, 2001). (GÓMEZ 

GALINDO, SANMARTÍ, PUJOL, 2007, p. 326, tradução nossa). 
 
 

“A proposta didática que apresentamos se fundamenta na ideia de que uma 

das finalidades do ensino e aprendizagem na aula de ciências é a construção de 

modelos científicos escolares por parte dos alunos”. (ibid., p. 326). Segundo San 

Martín e Soto (2009, p. 66, tradução nossa): 

 
 
Uma unidade didática deve considerar todas as decisões encaminhadas a 
responder: que ensinar, como ensinar, quando ensinar e avaliar, para assim 
oferecer a mais adequada atenção à diversidade dos alunos. Portanto, o 
professor deve construir a ordem ou a sequencia didática envolvendo 
conceitos, procedimentos e atitudes em suas atividades de aprendizagem a 
fim de proporcionar um conjunto de aprendizagens significativas que 
permitam a seus alunos construir seus conhecimentos. 
 

 
O desenvolvimento de uma unidade didática implica em várias etapas que 

são interdependentes e se relacionam continuamente. A análise de conteúdo 

realizada nos livros didáticos é considerada essencial. 

 
 
a necessidade desta etapa reside no fato de que, segundo Núñez e Banet 
(1996), os livros de texto configuram um segundo nível de transposição 
didática, considerando que o primeiro nível está configurado pelos 
currículos e programas oficiais. A análise dos livros resulta essencial já que, 
se em um texto aparece um significado distorcido, este pode chegar a ser 
transmitido aos alunos; portanto, o professor que deve manter uma 
permanente vigilância epistemológica sobre o conteúdo dos livros de texto 

que ele utiliza. (ibid., p. 70). 
 
 

A elaboração da unidade didática não é um processo linear, para efeito de 

estruturação, considera-se que na análise dos livros, outras etapas já estavam 

sendo organizadas. No procedimento exemplificado para delineamento de unidades 

didáticas na área de ciências experimentais, são destacadas por Sánchez Blanco e 

Valcárcel Pérez (1993, p. 35, tradução nossa) “as ações a que se recorrem (análise 

científica, análise didática, objetivos, estratégias didáticas e avaliação)” como tarefas 

próprias da atividade docente.  

 

 

Cinco componentes assinalam também Magnusson e seus colaboradores 
(1999, p. 97) como parte do conhecimento pedagógico do conteúdo dos 
professores (estão ordenados para que concordem com os cinco 
componentes anteriores): a) conhecimentos e crenças acerca do currículo 
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de ciências; b) conhecimentos e crenças acerca do entendimento estudantil 
sobre tópicos específicos de ciências; c) orientações sobre o ensino das 
ciências; d) conhecimentos e crenças acerca das estratégias instrucionais 
para o ensino das ciências; e) conhecimentos e crenças acerca da 
avaliação em ciências. (GARCÍA FRANCO, GARRITZ RUIZ, 2006, p. 112). 
 

 

De acordo com esses autores, os dois grupos contêm os mesmos cinco 

elementos, “o que leva à conclusão de que a unidade didática ao estilo de Sánchez 

e Valcárcel se orienta a desenvolver o conhecimento pedagógico do conteúdo do 

professor que a delineia”. (ibid., p. 112). Para integrar o conhecimento pedagógico 

aos conteúdos, realiza-se um planejamento de atividades que relacionam os 

conteúdos selecionados aos métodos problêmicos de ensino para alcançar os 

objetivos almejados. 

 
 
As seqüências de atividades de ensino/aprendizagem, ou seqüências 
didáticas, são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades 
ao longo de uma unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as 
diferentes formas de intervenção segundo as atividades que se realizam e, 
principalmente, pelo sentido que adquirem quanto a uma seqüência 
orientada para a realização de determinados objetivos educacionais. 
(ZABALA, 2008, p. 20). 
 

 
Todas as atividades planejadas se baseiam em métodos problêmicos e são 

estruturadas iniciando-se com a apresentação de uma situação problêmica 

relacionada ao desenvolvimento da teoria atômica, como ponto de partida das aulas. 

O principal objetivo é relacionar conceitos cotidianos e científicos ao longo da 

exposição dos conteúdos. “O recurso a problemas atuais e relevantes suscita o 

interesse e a participação ativa dos alunos, facilita o desenvolvimento de 

competências necessárias à resolução dessas situações problemáticas”. (GALVÃO, 

REIS, FREIRE, 2011, p. 507). 

Segundo os autores, essa abordagem possibilita uma compreensão da 

“ciência enquanto empreendimento humano, em interação com a tecnologia e a 

sociedade, com potencialidades e limitações na resolução de problemas pessoais, 

sociais e ambientais”. (ibid., p. 507). 

De acordo com a opinião de Bello e Ponce de León (1998, p. 61-62, tradução 

nossa): “O ciclo do conhecimento científico, utilizado como recurso metodológico no 

processo de ensino aprendizagem, tem grande valor, porque permite ao aluno seguir 

os modos de atuação de um investigador”.  
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Neste ponto se damos um enfoque científico ao processo de ensino 
aprendizagem, irremediavelmente nos aproximamos do processo criativo. O 
processo criativo consta de diferentes fases ou etapas, que têm sua gênese 
em Poincaré (1913) e Wallas (1926). Estas etapas têm sido estudadas pelo 
psicólogo e investigador cubano F. Chibás (1992), que as caracteriza desta 
maneira; 
1. Exposição do problema: Identifica-se e expõe o problema. O indivíduo se 
dá conta de que existe uma situação não resolvida, um vácuo no 
conhecimento de uma esfera específica, e isto lhe provoca uma nova 
inquietude. Pode adotar a forma de pergunta. 
2. Preparação: Acumula-se informação a respeito do problema. 
3. Incubação ou processamento da informação: Nesta fase aparentemente 
o pensamento não está trabalhando na solução, não obstante, de maneira 
inconsciente se estão efetuando conexões e relações tendentes a 
solucionar o problema. 
4. Visão ou iluminação: Pode ocorrer ou não, e se caracteriza porque de 
forma súbita, o indivíduo toma consciência da ideia que soluciona o 
problema, porque conecta elementos e aspectos que antes pareciam 
desconexos (é o eureka! de Arquimedes, a maçã que viu cair Newton). 
5. Produção: Transcorre às vezes simultaneamente com a iluminação. 
Nessa etapa inicia-se a execução e realização de operações concretas 
encaminhadas a solucionar o problema. 
6. Verificação: Consiste na comprovação, o exame e a posterior 
configuração da nova visão ou ideia que soluciona o problema. A ideia é 
elaborada ou enunciada de modo que possa ser transmissível e 
comunicável aos demais. 
7. Distanciamento: Nesta fase o indivíduo se distancia da solução achada 
para avaliar sua dimensão e alcance da forma mais objetiva possível, com a 
intenção de corrigir seus erros e defeitos. Neste período o pensamento 
lógico desempenha um grande papel. (ibid., p. 62). 
 
 

Os autores enfatizam ainda que esse ciclo permite ao docente aproveitar o 

material de estudo para ajudar a desenvolver aspectos da personalidade do aluno 

“intimamente relacionados com o desenvolvimento de capacidades criativas. Entre 

estes aspectos se encontram os fatores relacionados com a produção divergente, 

segundo Guilford (Olea, 1993): Fluidez. Flexibilidade. Originalidade. Elaboração”. 

(ibid., p. 62).  

 

A fluidez se expressa na quantidade, no número de ideias ou produções 
que o indivíduo pode gerar ou utilizar em um contexto determinado. A 
flexibilidade se manifesta na variedade de recursos que o sujeito é capaz de 
empregar nas situações que enfrente, em sua possibilidade de gerar 
diferentes alternativas de solução aos problemas, diferentes modos de 
contemplar um fenômeno; na possibilidade de modificar o rumo de sua 
atividade intelectual quando a situação requeira. A originalidade se 
expressa pela quantidade de ideias e de opções não usuais, incomuns, que 
o indivíduo pode oferecer e gerar diante de um fato, situação, problema; 
pela possibilidade para elaborar soluções, estratégias e produtos 
inovadores. A elaboração se evidencia na possibilidade para produzir 
grande riqueza de detalhes na análise de uma ideia ou situação, de levar 
até as últimas consequências a elaboração de um projeto ou de uma ideia 
desenvolvida, esclarecendo-a e descobrindo deficiências. (ibid., p. 62). 
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 A teoria atômica é uma das teorias científicas que mais se relacionam à 

solução de problemas científicos, desde seu surgimento até os dias atuais. Tem sido 

instigadora para os cientistas e a sociedade de modo geral, mobiliza enormes 

quantidades de recursos para a pesquisa científica, assim como discussões sobre o 

conhecimento científico, como atestam os reatores nucleares e aceleradores de 

partículas. Ganhou maior notoriedade nos últimos dias com o anúncio na mídia da 

suposta descoberta da “partícula de Deus”, como foi apelidada o bóson de Higgs, 

peça considerada fundamental no “quebra-cabeça” do modelo atômico atual. 

A compreensão das propriedades dos materiais, responsável por muitas das 

grandes edificações humanas, torna imprescindível a aprendizagem da estrutura 

atômica, em um mundo cada vez mais dependente dos avanços científicos. Das 

gigantescas pontes às minúsculas moléculas de antibióticos, a teoria atômica é 

aplicada nas mais diversas invenções humanas. 

 A concepção atômica do mundo foi iniciada com a antiga ideia grega da 

descontinuidade da matéria. Quanto à origem do termo, é pertinente a retificação de 

Soto (1993, p. 477) sobre “o alcance da palavra átomo. Em grego, o verbo cortar é 

“temno” [...], a palavra corte é “tomé” [...]. Para indivisível, existe a palavra 

“ameristos” [...]. Átomo, portanto, significa não cortado”. 

Ainda que o significado da teoria atômica contemporânea seja contrário à 

concepção inicial, explicada etimologicamente, deve-se reconhecer, no entanto, que 

“A simplicidade contida no modelo atômico, proposto por Demócrito há mais de 25 

séculos, prevalece até hoje: todas as substâncias, das simples às mais complexas – 

incluindo todos os seres vivos – são porções de ‘partículas indivisíveis’”. 

(DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002, p. 80). Se considerarmos como 

verídica a notícia divulgada recentemente, os autores parecerão ter previsto há uma 

década a importância da descoberta do bóson de Higgs, ao comentarem as 

subpartículas atômicas: 

 
 
A teoria atual sugere que a grande maioria das partículas são 
agrupamentos de quarks, de massa variada e carga elétrica de um terço ou 
dois terços da carga eletrônica. [...] Algumas delas ainda não foram 
observadas, mas em virtude da força do chamado modelo-padrão – quadro 
de referência com aportes teóricos quânticos e relativísticos – acredita-se 
que existem e poderão ser confirmadas em breve ou mais tarde, validando 
o modelo. Se essa crença não for confirmada em prazos mediatos, o 
modelo cairá no abandono e teremos a proposição de outro. A chamada 
partícula de Higgs e a partícula gráviton (ambas da classe bosônica sem 
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quarks), consensuais e necessárias à confirmação do modelo-padrão, vêm 
sendo freneticamente procuradas nos últimos anos. (ibid., p. 81). 
 
 

 Se o primeiro modelo de átomo, segundo Dalton, de partículas maciças 

indestrutíveis, ainda hoje é extremamente útil para explicar as relações matemáticas 

das quantidades de substâncias envolvidas nas reações, os modelos posteriores 

apresentam uma capacidade explicativa maior das propriedades e da constituição 

dos materiais. 

 De acordo com as orientações curriculares para o ENEM, os objetos de 

conhecimento relacionados ao modelo corpuscular da matéria são: Modelo atômico 

de Dalton, Natureza elétrica da matéria: Modelo Atômico de Thomson, Rutherford, 

Rutherford-Bohr, Átomos e sua estrutura. 

As descobertas mais recentes na estrutura dos átomos, mediante 

transposições didáticas adequadas, podem se constituir situações problemas 

enriquecedoras com a abordagem inicial de assuntos tão atuais como aceleradores 

de partículas ou radioatividade, que suscitam questionamentos pertinentes sobre a 

atividade científica e suas implicações sociais.  

A ênfase nas contradições e nas diferenças de um modelo atômico para 

outro, possibilita a compreensão do caráter dinâmico do conhecimento científico e 

pode suscitar conteúdos atitudinais. A compreensão do caráter efêmero do 

conhecimento pode estimular atitudes de humildade. O senso de coletividade e a 

solidariedade podem ser trabalhados com as explicações das descobertas e da 

atividade de pesquisa dos cientistas, cujo trabalho coletivo possibilitou o 

desenvolvimento da teoria atômica. 

Ao comentar a importância da sequência de atividades propostas, Zabala 

(1998, p. 55) indica como a primeira fase uma “atividade motivadora relacionada 

com uma situação conflitante da realidade experiencial dos alunos”. Afirma ainda 

que “toda unidade de intervenção deveria partir, como dizíamos, de uma situação 

próxima à realidade do aluno, que seja interessante para ele e lhe proponha 

questões às quais precisa dar respostas”. (ibid., p. 161). 

 Essa importância da motivação inicial é destacada por Núñez (2009, p. 98), 

ao explicar as etapas da Teoria de Assimilação por Etapas das Ações Mentais, 

desenvolvida por P. Ya. Galperin: 
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A teoria de Galperin explica o processo de internalização da atividade 
externa em atividade interna como um processo que se dá pelas seguintes 
etapas: a) etapa motivacional, b) etapa de estabelecimento da base 
orientadora da ação (BOA), c) etapa da formação da ação no plano material 
ou materialização, d) etapa da formação da ação na linguagem externa, e) 
etapa da ação no plano mental. 
 
 

Para o autor, “Hoje, existe praticamente unanimidade entre os professores de 

que se a motivação para o estudo não é criada nos alunos, eles não aceitarão a 

atividade proposta ou a realizarão de maneira apenas formal”. (ibid., p. 98). 

 Nessa perspectiva, as atividades elaboradas se iniciam sempre com uma 

etapa motivacional, que é a apresentação de uma determinada situação problêmica, 

através do uso de alguma imagem ou informação como instrumentos didáticos, 

mediante recursos audiovisuais, (vídeos ou imagens – fotos ou desenhos – de 

atividades científicas ou episódios históricos relacionados aos problemas em 

questão) ou algum objeto físico, como um modelo molecular tridimensional, seguidos 

de comentários e discussões com os alunos sobre a importância na sociedade.  

 Os conteúdos conceituais são desenvolvidos com o intuito de desenvolver 

nos alunos procedimentos mentais como a capacidade de raciocínio lógico, o senso 

crítico, mediante o enfrentamento de contradições como situações problêmicas. Os 

alunos devem ser capazes de identificar as informações relevantes nessas situações 

e utilizá-las adequadamente para elaborar possíveis estratégias para resolvê-las. 

 
 
Majmutov, expõe, a partir de uma perspectiva materialista-dialética, que a 
contradição é a força motriz do ensino problêmico, sempre e quando uma 
contradição se apresente à consciência do estudante como tal, e tome 
consciência desta como uma dificuldade a resolver. (MOLANO et al, 2010, 
p. 123, tradução nossa). 
 
 

 As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os PCN+, no que se refere à Química, sugerem o desenvolvimento dos 

conteúdos segundo temas estruturadores do ensino de Química: 

 
 
Tomando como foco de estudo as transformações químicas que ocorrem 
nos processos naturais e tecnológicos, são sugeridos nove temas 
estruturadores, apresentados abaixo: 1. Reconhecimento e caracterização 
das transformações químicas. 2. Primeiros modelos de constituição da 
matéria. 3. Energia e transformação química. 4. Aspectos dinâmicos das 
transformações químicas. 5. Química e atmosfera. 6. Química e hidrosfera. 
7. Química e litosfera. 8. Química e biosfera. 9. Modelos quânticos e 
propriedades químicas. Cinco desses temas abordam a transformação 
química em diferentes níveis de complexidade: o reconhecimento de 
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transformações químicas por meio de fatos ou fenômenos (1); os 
diferentes modelos de constituição da matéria criados para explicá-la (2 
e 9); as trocas de energia envolvidas nas transformações (3); e a 
dinâmica dos processos químicos (4). (BRASIL, 2002, p. 93-94, grifo do 
autor). 
 
 

 Essa proposta é sistematizada ainda mediante uma divisão desses temas ao 

longo dos três anos do ensino médio. A ordem de desenvolvimento do tema 

Primeiros modelos de constituição da matéria, é justificada nessa sugestão da então 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica (atualmente Secretarias de Educação 

Básica e de Educação Profissional e Tecnológica) do Ministério da Educação. 

Apesar de ter sido elaborada há uma década, poucos livros apresentam essa 

sequência. 

 
 
Tendo a proposta de ensino sido inicialmente direcionada para que o aluno 
reconheça e caracterize as transformações químicas, pode-se passar ao 
tratamento dos modelos explicativos dos fenômenos nelas envolvidos, 
através do estudo da evolução das ideias sobre a constituição da matéria. 
[...] É fundamental que se mostre, através da história, as transformações 
das idéias sobre a constituição da matéria, contextualizando-as. A simples 
cronologia sobre essas idéias, como é geralmente apresentada no 
ensino, é insuficiente, pois pode dar uma idéia equivocada da ciência e 
da atividade científica, segundo a qual a ciência se desenvolve de 
maneira neutra, objetiva e sem conflitos, graças a descobertas de 
cientistas, isoladas do contexto social, econômico ou político da época. 
(ibid., p. 96, grifo nosso). 
 

 
Os modelos quânticos, em virtude de suas características peculiares quanto 

às propriedades físicas, são propostos apenas para o último ano do ensino médio. 

“Os modelos quânticos, mais elaborados, não são necessários para o entendimento 

dos conhecimentos desenvolvidos até esse ponto”. (ibid., p. 96). O assunto é até 

excluído em duas das três sequências sugeridas para organização dos temas. 

Segundo seus elaboradores: “o tema 9 não está presente, por simplificação, para 

escolas de menor carga horária em Química”. (ibid., p. 108) 

Como método de ensino, o ensino problêmico pode ser compreendido como 

aquele em que os alunos, guiados pelo professor, “são introduzidos no processo de 

busca da solução de problemas novos para eles, graças ao qual, aprendem a 

adquirir de forma independente os conhecimentos e dominar a atividade criadora”. 

(PUIG, RAMOS, 2009, p. 5, tradução nossa).  
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Vemos que a metodologia problêmica tem se fundamentado a partir das 
diferentes teorias de aprendizagem, cada qual dando-lhe uma matriz 
diferente, um caráter distinto, e nessa perspectiva, prescreve e anuncia 
diferentes processos na metodologia problêmica. Porém é comum a todas 
elas a intenção de reconstruir os diferentes processos científicos retomando 
assim a metodologia de formação no pensamento científico. Estão 
subjacentes ali, pensamos, diferentes concepções do que seria fazer 
ciência e do cientista. (MOLANO et al, 2010, p. 124, tradução nossa). 
 
 

O ensino problêmico contribui para o “cumprimento do sistema de princípios 

didáticos, de caráter científico, de vinculação da escola com a vida, do papel 

dirigente do professor, a atividade independente do aluno e o caráter consciente e 

ativo do processo de ensino”. (FLEITAS, BELDARRAIN, 2001, p. 168, tradução 

nossa). Para esses autores, tem como funções: 

 
 
Garantir que paralelamente à aquisição de conhecimentos se desenvolva 
um sistema de capacidade e hábitos necessários para a atividade 
intelectual. [...] Ensinar o aluno a aprender, instrumentalizado-o dos 
métodos do conhecimento e do pensamento científico. Contribuir para 
capacitar o educando para o trabalho independente ao treiná-lo na 
revelação e solução das contradições que se apresentam no processo 
cognoscitivo. Promover a formação de motivos para a aprendizagem e das 
necessidades cognoscitivas. Contribuir para a formação de convicções, 
qualidades, hábitos e normas de conduta. (ibid., p. 168). 
 

 
 Como estratégia didática principal das atividades elaboradas para alunos do 

primeiro ano do nível médio, adota-se a aula expositiva problêmica, em que as 

atividades de ensino são organizadas para enfatizar a transição entre os quatro  

primeiros modelos atômicos, com três métodos problêmicos. Essa disposição dos 

conteúdos na sequência de atividades confere um caráter mais dinâmico às aulas. 

“No desenvolvimento dos diversos métodos problêmicos se manifesta a dinâmica de 

inter-relação das categorias do ensino. Os distintos procedimentos constituem 

etapas da atividade criativa, que se desenvolve gradualmente”.  (CALDERÓN, 1996, 

p. 30, tradução nossa).  

 

 

7.4 As avaliações na Unidade Didática. 

 

 Desde o início da primeira sequência de atividades de ensino, durante as 

demais e ao final da última sequência, são realizadas diversas avaliações. A 

primeira de função diagnóstica, a maioria de caráter somativo, várias ao longo do 
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processo de ensino, e uma avaliação final, com a resolução de questões com 

problemas abertos e situações problêmicas que privilegiam o enfrentamento e não 

apenas a resolução de problemas. 

Os alunos participam ativamente das avaliações, analisando-se 

individualmente, no que se refere à sua aprendizagem, mas também avaliando-se 

coletivamente, considerando a sua participação nas atividades e suas contribuições 

para a aprendizagem de todos os alunos, conforme a proposta coletiva de trabalho, 

de modo que possam ser avaliados os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Segundo Zabala (1998, p. 216-217): 

 
 
O aluno necessita de incentivos e estímulos. É necessário que conheça sua 
situação, em primeiro lugar, em relação a si mesmo e, em segundo lugar, 
em relação aos demais. Sem incentivos, sem estímulos e sem entusiasmo 
dificilmente poderá enfrentar o trabalho que lhe é proposto. Vimos e 
sabemos que sem uma atitude favorável em relação à aprendizagem não se 
avança, e esta atitude depende estreitamente da auto-estima e do 
autoconceito de cada aluno. É imprescindível oferecer a informação que o 
ajude a superar os desafios escolares. Portanto, tem que ser uma 
verdadeira ajuda, não unicamente uma constatação de carências que 
certamente o próprio aluno já conhece bastante bem. Tem que receber 
informação que o anime a continuar trabalhando ou a trabalhar. [...] O 
informe tem que propor algumas metas que o aluno sabe que lhe são 
acessíveis, que não estejam muito distante de suas possibilidades e, 
sobretudo, que para superá-las, possa contar com a ajuda dos professores. 
 
 

Para o autor, “É preciso ter presente que informar o menino ou a menina 

sobre suas aprendizagens é uma das atividades de ensino/aprendizagem com mais 

incidência formativa”. (ibid., p. 217). Essas avaliações somativas são realizadas de 

modo dialógico e simultaneamente ao desenvolvimento das atividades de ensino, 

juntamente com a avaliação do professor, cujos critérios são discutidos e podem ser 

reformulados, mas cujo parecer final é individualizado para cada aluno.  

 
 
As atividades adequadas para conhecer o grau de domínio, as dificuldades 
e obstáculos em sua aprendizagem só podem ser as que proponham 
situações em que se utilizem estes conteúdos procedimentais. Atividades e 
situações que nos permitam realizar a observação sistemática de cada um 
dos alunos. Conhecer até que ponto sabem dialogar, debater, trabalhar em 
equipe, fazer uma pesquisa bibliográfica, utilizar um instrumento, se orientar 
no espaço, etc., só é possível quando os alunos realizam atividades que 
implicam dialogar, debater, fazer uma pesquisa, etc. (ibid., p. 207). 
 

 
A avaliação final tem como objetivo principal verificar como foram assimilados 

os conteúdos e que resultados as atividades desenvolvidas tiveram no 
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desenvolvimento intelectual dos alunos. Não se almeja apenas a capacidade de 

memorizar as informações, mas a capacidade de mobilizar as competências 

trabalhadas para resolver ou enfrentar situações de contexto real nas suas vidas. 

Com essa perspectiva, são elaboradas questões com problemas abertos 

associados a situações cotidianas que envolvam os conteúdos conceituais 

desenvolvidos nas sequências de atividades e as correspondentes atitudes 

esperadas diante dos problemas vividos na realidade. De acordo com Macedo 

(2002, p. 121): 

 
 
A pretensão é que os alunos, mesmo no contexto de uma prova, possam 
aprender, possam ser desafiados por intermédio de questões cujas 
respostas requeiram análise, compreensão, tomadas de decisão, questões 
que sejam bem formuladas e instigantes. Formas de avaliação que sejam 
um convite ao raciocínio, ao compensar perturbações, no sentido de 
escolher a melhor alternativa para uma situação-problema tal como foi 
proposta. Apesar das dificuldades de sua elaboração, vale a pena 
considerar contextos de avaliação que se realizem como oportunidades de 
aprendizagem. 
 

 

7.5 As sequências de atividades de ensino 

 

São propostas três sequências de atividades de ensino, cada uma 

envolvendo a transição entre dois modelos atômicos, com destaque para as 

contradições presentes nos modelos e as consequentes superações e elaborações 

dos modelos posteriores. As sequências são estruturadas para turmas de primeiro 

ano, de acordo com o esquema na figura 24 a seguir: 

 

Figura 24 – Esquema resumido das sequências das atividades de ensino. 

Modelo 
esférico 
(Dalton) 

  Sequência 1 Modelo 
atômico 
elétrico

20
 

(Thomson) 

Sequência 2 Modelo 
nuclear 

(Rutherford) 

Sequência 3 Modelo de 
níveis de 

energia (Bohr) 
Exposição 
problêmica 

Conversação 
heurística 

Busca 
Parcial 

CONTRADIÇÃO: 
Existência de cargas elétricas 

idênticas em diferentes 
substâncias 

CONTRADIÇÃO: 
Desvio das partículas alfa 

não é confirmado 
experimentalmente. 

CONTRADIÇÃO: 
Elétrons girando ao redor do 

núcleo perderiam energia e os 
átomos não teriam estabilidade. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

                                         
20

 Adotou-se esse adjetivo para enfatizar a diferença principal, resultante do aperfeiçoamento de 
experimentos sobre características elétricas dos materiais e desvincular ao nome dos cientistas. 
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Essa disposição tem o intuito de tornar a abordagem mais dinâmica, ao 

enfatizar a transição entre os modelos, ao invés de focalizar os modelos em si, como 

tradicionalmente tem sido feito. Mediante a explicitação das contradições que 

geraram a elaboração de novos modelos, pode-se desenvolver diversas 

competências básicas e problematizar adequadamente o assunto. Essa orientação 

está em conformidade com o ensino problêmico, que privilegia a contradição como 

motor do desenvolvimento científico.  

Nas três sequências elaboradas, são destacados, além dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais, as contradições e os métodos problêmicos 

adotados, assim como as competências e habilidades. As competências elencadas 

foram retiradas Ipsis litteris das diretrizes curriculares nacionais. Na primeira 

atividade, para a abordagem da transição do modelo de Dalton para o de Thomson, 

a aula é planejada segundo uma exposição problêmica. 

 
 
Segundo Martínez (1998), na exposição problêmica, o professor não 
comunica aos estudantes conhecimentos acabados, mas conduz a 
exposição demonstrando a dinâmica de formação e desenvolvimento dos 
conceitos, e planeja situações problêmicas que ele mesmo resolve. 
(RODRIGUEZ, CAMACHO, 2011, p. 15). 
 

 

Apresenta-se adiante as três sequências de atividades de ensino, 

sistematizadas com a ênfase na contradição entre dois modelos, a partir da qual 

foram elaborados os objetivos, estratégias metodológicas, conteúdos, habilidades e 

competências relacionadas, etc.  
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7.5.1 Primeira Atividade: Transição para um modelo com elétrons.  
 

OBJETIVOS: Compreender a natureza elétrica dos materiais e a proposição do modelo de 
Thomson como resultado das contradições do modelo de Dalton com os experimentos com gases 
rarefeitos. 

CONTRADIÇÃO: Existência de cargas elétricas iguais em diferentes substâncias. 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: Aula expositiva MÉTODO PROBLÊMICO: 
Exposição problêmica 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E  
HABILIDADES CONCEITUAIS PROCEDIMENTAIS ATITUDINAIS 

 
Natureza 
elétrica da 
matéria. 
 
Modelo 
atômico de 
Thomson. 

 
Capacidade de 
abstração. 
 
Argumentação. 
 
Raciocínio lógico. 
 
Senso crítico. 

 
Autonomia.  
 
Apreço aos 
estudos. 
 

Reconhecer e compreender a ciência e 
tecnologia químicas como criação humana, 
portanto inseridas na história e na sociedade 
em diferentes épocas; Reconhecer modelos 
explicativos de diferentes épocas sobre a 
natureza dos materiais e suas transformações; 
Reconhecer, nas limitações de um modelo, a 
necessidade de alterá-lo. 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE ENSINO 

ATIVIDADES RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

1. AVALIAÇÃO INICIAL DIAGNÓSTICA 
1.1 Mediante problemas abertos, questiona-se quais as características de 

partículas dotadas de cargas elétricas  
2. APRESENTAÇÃO DA CONTRADIÇÃO COMO SITUAÇÃO PROBLÊMICA: 
2.1 O modelo de Dalton propunha que substâncias diferentes eram formadas 

por partículas diferentes, no entanto, experimentos com gases rarefeitos 
submetidos a alta tensão permitiram a constatação que substâncias 
diferentes apresentam as mesmas partículas negativas, cuja presença 
independe das substâncias utilizadas. 

3. DESENVOLVIMENTO DO TEMA POR EXPOSIÇÃO PROBLÊMICA: 
3.1 Problematização inicial acerca das contradições entre o modelo de Dalton 

e as descobertas experimentais com gases: 

3.1.1 Somente quando uma substância se encontra no estado 
gasoso é que produz a luminosidade conhecida como 
raios catódicos. Que explicações podem justificar essa 
característica? 

3.1.2 Se essa luz é atraída pelo pólo positivo de um campo 
elétrico, que propriedade elétrica pode ser identificada? 

3.1.3 Observa-se que essa luz pode mover pequenos objetos no 
sentido de sua propagação. Que conclusão pode ser 
deduzida sobre sua natureza? 

4. AVALIAÇÃO REGULADORA. 
4.1 Que características do modelo de Dalton são contraditórias em relação às 

propriedades elétricas das substâncias observadas experimentalmente? 
5. APRESENTAÇÃO DO MODELO ATÔMICO DE THOMSON: 
5.1 Contextualização histórica da natureza elétrica com apresentação de 

experimentos do século XIX sobre eletrólise. 
5.2 Apresentação de vídeo com os experimentos realizados por Thomson 

sobre a natureza elétrica dos gases e os raios catódicos. 
5.3 Explicação sobre o modelo de Thomson e carga e massa de elétrons. 

 
 
 
 
 
Projetor 
multimídia e 
sistema de 
som. 
 
 
 
 
Quadro branco 
e pincéis 
coloridos. 
 
Modelo 
molecular 
tridimensional. 
 
 
 

.Tempo estimado: 90 min. 
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Na segunda atividade, para abordar a superação dialética do modelo de 

Thomson pelo átomo nuclear ou modelo de Rutherford, segue-se a dinâmica da 

conversação heurística. Esse método tem como estratégia principal a proposição de 

perguntas aos alunos, para que ao questioná-los, o professor possa desenvolver o 

conteúdo a partir das suas respostas e propiciar discussões que potencializam 

conteúdos procedimentais e atitudinais. 

 
 
a discussão requer uma atitude de respeito pelas opiniões dos diferentes 
participantes que é incompatível com atitudes autoritárias e envolve, 
inclusivamente, algum ceticismo quanto à autoridade. Assim, a discussão 
de assuntos sociocientíficos controversos nas aulas de ciências tem sido 
amplamente proposta em virtude das suas eventuais potencialidades.  

(GALVÃO, REIS, FREIRE, 2011, p. 507). 
 
 

 O termo heurístico enfatiza o objetivo educativo de fazer com que os alunos 

descubram por si mesmos, a partir das questões formuladas pelo professor, 

discutidas coletivamente e escolhidas pelos grupos em função dos argumentos e 

das hipóteses levantadas pelos discentes. Esse método é ainda mais ativo que a 

exposição problêmica. 

 
 
O método de conversação heurística se caracteriza porque o professor 
apresenta um problema e dirige aos estudantes, estabelecendo um diálogo 
com eles para que possam achar a solução de forma independente. Neste 
diálogo, o professor apresenta uma série de perguntas e tarefas de 
raciocínio em uma sequência lógica, com um nível de dificuldade 
determinado e acrescenta os elementos que possam orientar os alunos. 
Deste modo, se ativa a dialética da discussão e o raciocínio dialético, o que 
permite a solução do problema por parte dos educandos. (PUIG, RAMOS, 
op. cit., p. 7, tradução nossa, grifo do autor). 
 
 

De acordo com Calderón (1996, p. 30) a conversação heurística orienta o 

“estudante à solução de um problema específico mediante as perguntas feitas pelo 

professor. Este método é antigo. Baseados nele, os sofistas desenvolveram um 

conjunto de normas para a transmissão do conhecimento”.  

O termo conversação ou conversa, também é denominado de socialização. 

“Seguindo Martínez (1987), no método de socialização heurística, o professor 

estabelece um diálogo com seus estudantes, dirigido mediante perguntas que vão 

orientando o processo de raciocínio dos mesmos”. (RODRIGUEZ, CAMACHO, 2011, 

p. 15, tradução nossa).  
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7.5.2 Segunda Atividade: Superação do átomo maciço21 pelo nuclear. 

OBJETIVOS: Compreender as contradições no modelo de Thomson diante das descobertas dos 
fenômenos nucleares e como a experiência de espalhamento de partículas alfa contribuiu para um 
novo modelo atômico com a massa concentrada no núcleo, muito menor que o tamanho do átomo. 

CONTRADIÇÃO: O desvio esperado das partículas alfa não é verificado experimentalmente. 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: Aula expositiva MÉTODO PROBLÊMICO: 
Conversação heurística 

CONTEÚDOS  
COMPETÊNCIAS E  

HABILIDADES 
CONCEITUAIS PROCEDIMENTAIS ATITUDINAIS 

Radiações.  
Modelo 
atômico de 
Rutherford. 
Núcleo e 
eletrosfera. 

 
Argumentação. 
 
Raciocínio 
hipotético-dedutivo. 
 
Senso crítico. 

Iniciativa. 
 
Tolerância a 
críticas. 
 
Respeito à 
diversidade de 
ideias. 

Perceber o papel desempenhado pela 
Química no desenvolvimento tecnológico e a 
complexa relação entre ciência e tecnologia 
ao longo da história; Compreender que as 
interações entre matéria e energia, em um 
certo tempo, resultam em modificações da 
forma ou natureza da matéria, considerando 
os aspectos qualitativos e macroscópicos; 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE ENSINO 

ATIVIDADES RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

6. APRESENTAÇÃO DA CONTRADIÇÃO COMO SITUAÇÃO PROBLÊMICA: 
1.1 Se os átomos fossem maciços como propôs Thomson, as partículas alfa, 

que possuem massa, ao se chocarem com os materiais, deveriam ter 
suas rotas desviadas, porém isso não é observado. 

 
2. DESENVOLVIMENTO DO TEMA POR CONVERSAÇÃO HEURÍSTICA: 
2.1 Proposição de pergunta problêmica inicial. 
2.1.1 Como seria possível as partículas alfa atravessarem um material 

sólido, em que os átomos estão muito próximos?  
2.1.2 Registro das respostas no quadro para discussão em pequenos grupos 

sobre quais as mais coerentes. Sistematização das respostas. 
2.1.3 Apresentação de um vídeo sobre o espalhamento das partículas alfa e 

discussão sobre os resultados experimentais contraditórios com o 
modelo proposto por Thomson. 

2.2 Proposição de pergunta problêmica de maior dificuldade. 
2.2.1 Se o experimento coordenado por Rutherford demonstrou que a 

maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina metálica, uma 
pequena porcentagem desviava, e outra muito menor, retornava, que 
suposições podem ser cogitadas sobre os átomos? 

2.2.2 Registro das respostas no quadro para discussão coletiva e 
sistematização das respostas dos alunos. 

2.2.3 Questionamento sobre a proporção entre tamanho do átomo e do 
núcleo e explicação do modelo nuclear ou planetário. 
 

3. AVALIAÇÃO REGULADORA SOBRE OS CONTEÚDOS ASSIMILADOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro branco 
e pincéis 
coloridos. 
 
Projetor 
multimídia e 
sistema de 
som. 
 
 
 
 

.Tempo estimado: 90 min. 

 
 

 

                                         
21

 Novamente adota-se um adjetivo que expresse a principal diferença entre os modelos. A proposta 
de Rutherford conserva a massa e os elétrons, mas inclui o núcleo como região que concentra a 
massa, antes ausente no modelo de Thomson. 
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A terceira atividade é elaborada mediante o método de busca parcial para 

trabalhar a superação do modelo atômico de Rutherford pela proposta de Bohr. Este 

é um período muito importante da História da Ciência, em que os conceitos da Física 

Clássica começam a ser superados pelas noções iniciais da Física Quântica. 

Essa característica permite que os alunos compreendam que a teoria atômica 

evoluiu para superar a contradição explícita do modelo atômico com as leis da 

Física. Os fatos ocorridos nesse período e envolvidos com essa ruptura 

epistemológica se configuram situações problêmicas muito adequadas para 

esclarecer a dinâmica do conhecimento científico e favorecem o método da busca 

parcial. De acordo com Martinez (2005, p. 3, tradução nossa): 

 
 
No método de busca parcial, o professor organiza a participação dos alunos 
para que estes realizem determinadas tarefas do processo de investigação. 
Os estudantes podem se relacionar, com a formulação de respostas 
antecipadas, ou a elaboração de um plano de investigação, ou a 
experimentação e a busca de dados, de modo que estas tarefas 
problêmicas os conduzam ao encontro do conhecimento que permita a 
solução do problema docente proposto. 
 

 
Para a autora, nas aulas de ciências naturais, o professor pode organizar a 

busca dos conhecimentos que cheguem à solução do problema de várias formas, 

“no livro texto, analisando um experimento, ou em outro lugar, que constitua uma 

fonte acessível, que tenha relação com o objetivo e o conteúdo da aula ou outra 

forma de organização do processo educativo”. (ibid., p. 3). 

Um ensino problêmico baseado na busca parcial pode estimular a 

“participação dos alunos para que realizem determinadas tarefas do processo de 

investigação. Desta maneira, o aluno se apropria sozinho de etapas, de elementos 

independentes do processo do conhecimento científico”. (PUIG, RAMOS, 2009, p. 7, 

tradução nossa). Oportuna é a observação de Cachapuz e outros (2011, p. 76): 

 
 
os problemas devem, de preferência, ser colocados pelos alunos, ou por 
eles assumidos, ou seja, devem-nos sentir como seus, terem significado 
pessoal, pois só assim temos a razoável certeza de que correspondem a 
dúvidas, a interrogações, a inquietações – de acordo com o seu nível de 
desenvolvimento e de conhecimentos. Encontra-se, aqui, uma das 
principais fontes de motivação intrínseca, que deve ser estimulada no 
sentido de se criar nos alunos um clima de verdadeiro desafio intelectual, 
um ambiente de aprendizagem de que as nossas aulas de ciências são hoje 
tão carentes. 
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9.5.3 Terceira Atividade: Da esfera de elétrons aos níveis de energia. 
 

OBJETIVOS: Compreender as contradições no modelo de Rutherford e a proposta de Bohr para 
explicar os resultados dos experimentos com espectros de emissão de luz. 

CONTRADIÇÃO:  
Elétrons girando ao redor do núcleo perderiam energia e os átomos não teriam estabilidade. 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: Aula expositiva MÉTODO PROBLÊMICO: 
Busca Parcial 

CONTEÚDOS  
COMPETÊNCIAS E  

HABILIDADES 
CONCEITUAIS PROCEDIMENTAIS ATITUDINAIS 

Modelos 
atômicos de 
Rutherford e 
de Bohr, 
Energia 
luminosa, 
Espectros, 
Quantização. 

 
 
Raciocínio 
investigativo. 
 
 
Experimentação. 

Organização, 
autonomia, 
iniciativa, 
persistência. 
Tolerância a 
opiniões 
distintas.  
 
 

Dada uma situação-problema, envolvendo 
diferentes dados de natureza química, 
identificar as informações relevantes para 
solucioná-la; Reconhecer, propor ou 
resolver um problema, selecionando 
procedimentos e estratégias adequados para 
a sua solução; Reconhecer, nas limitações de 
um modelo explicativo, a necessidade de 
alterá-lo; Articular o conhecimento químico e 
o de outras áreas no enfrentamento de 
situações-problema. 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE ENSINO 

ATIVIDADES RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

1. APRESENTAÇÃO DA CONTRADIÇÃO COMO SITUAÇÃO PROBLÊMICA: 
1.1 Pelo modelo de Rutherford, os elétrons se moveriam ao redor do núcleo, 

mas pelas leis da Física clássica, as cargas elétricas negativas seriam 
atraídas para o núcleo positivo e o sistema entraria em colapso. 
 

2. DESENVOLVIMENTO DO TEMA MEDIANTE BUSCA PARCIAL: 
2.1 Em pequenos grupos, os alunos são orientados a formular um problema 

relacionado à contradição entre o modelo atômico e as leis da Física. 
2.2 São enfatizadas as contradições entre esse modelo e as leis físicas então 

conhecidas e a importância da superação dialética para o 
desenvolvimento científico. 

2.3 Os alunos são questionados sobre possíveis alternativas para a 
disposição dos elétrons em torno do núcleo 

2.4 Um texto explicativo sobre o funcionamento de um espectroscópio e 
espectros de emissão é entregue para estudo e discussão em grupos.  

2.5 Os alunos são instigados a elaborar hipóteses que relacionem os 
espectros aos elétrons nos átomos. 

2.6 São discutidas as explicações de Bohr para os espectros do hidrogênio e 
as limitações desse modelo atômico. 
 

3. AVALIAÇÃO FINAL. 
3.1 Avaliação dos conteúdos conceituais por meio de questões para 

resolução e enfrentamento de problemas. 

 
 
 
 
 
Quadro branco 
e pincéis 
coloridos. 
 
 
Projetor 
multimídia e 
sistema de 
som. 
 
 
 
Livros, textos 
de divulgação 
científica e 
artigos 
científicos. 

.Tempo estimado: 90 min. 
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8. Considerações finais 
 

A condução dos procedimentos realizados nessa investigação foi pautada 

pela vontade de contribuir para melhorar o ensino de Química na educação pública 

brasileira, em uma sociedade ainda marcada por contradições profundas, em que 

muitas crianças e adolescentes estão fora da escola e excluídas das possibilidades 

de desenvolver todas as suas potencialidades, como as competências básicas a que 

se refere nesse estudo. 

O país ainda apresenta uma realidade lamentável em que o cotidiano das 

escolas públicas brasileiras é extremamente dependente dos livros, que 

condicionam as atividades de ensino dos professores e a aprendizagem dos alunos, 

o que confere extrema importância a uma pesquisa que se dedique a melhorar essa 

situação, como foi a pretensão desde o início desse trabalho. 

Considerando os objetivos de um mestrado profissionalizante, pode-se 

afirmar que o presente estudo adquire extrema relevância ao incipiente pesquisador, 

em função do aprendizado incomparável propiciado pelas atividades aqui relatadas, 

desde a revisão de literatura à etapa final de elaboração da unidade didática. 

Uma investigação que possa subsidiar melhorias no sistema educacional e 

consequentemente na sociedade terá relevância na medida em que seus resultados 

efetivamente alcancem os objetivos a que se propôs e que os produtos da atividade 

acadêmica sejam efetivamente inseridos na sociedade. 

Com o intuito de responder às questões de estudo iniciais e averiguar a 

perspectiva do ensino problêmico nos livros didáticos, a adoção da análise de 

conteúdo como método de investigação se confirmou como uma estratégia 

adequada para o trabalho almejado.  

Foi possível constatar, através das categorias de análise, o quanto os 

materiais didáticos ainda precisam melhorar para atingir a qualidade desejada para 

uma educação básica que possa formar pessoas criativas e competentes para 

realizar as mudanças de que a sociedade necessita.  

Convém resgatar o critério recomendado na avaliação das obras de Química, 

quanto à visão de ciência como atividade “humana marcada pelo seu caráter 

provisório, ressaltando as limitações de cada modelo explicativo e apontando as 

necessidades de alterá-lo, por meio da exposição das diferentes possibilidades de 

aplicação e de pontos de vista”. (BRASIL, 2011, p. 9). 
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A abordagem do assunto nas obras analisadas, de modo geral inclui aspectos 

históricos, mas não foram encontradas em todas as obras alguns episódios 

importantes para compreender adequadamente a evolução dos modelos atômicos, 

como a limitação do modelo de Dalton para explicar as leis volumétricas ou a 

descoberta dos raios canais, tampouco as principais polêmicas e controvérsias que 

acompanharam esse período extremamente emblemático da construção do 

conhecimento científico. Alguns autores chegam a omitir e até mesmo negar que 

tenham ocorrido embates acirrados entre cientistas durante períodos controversos, 

em que algumas contradições entre evidências experimentais e a teoria atômica 

eram mais acentuadas. 

Uma das obras, porém, se destaca na utilização do conhecimento histórico de 

maneira extremamente lógica na exposição do assunto, apesar de não enfatizar 

plenamente a contradição como motor de desenvolvimento, como é preconizada 

pela perspectiva do materialismo histórico-dialético. Ainda é comum a profusão de 

datas e detalhes biográficos como informações históricas relevantes. 

As demais classificadas como lógicas, mesmo com um certo 

comprometimento da contextualização histórica, apresentam argumentos coerentes 

e algumas vezes destacam uma ou outra contradição, de acordo com o pressuposto 

filosófico da lógica clássica, sem abordar a superação dialética, como inclusão e não 

apenas como negação da proposta anterior. 

É necessário ressaltar que uma abordagem com muitas informações 

temporais ou cronológicas, não significa mais próxima da dialética, isso foi 

confirmado em uma das obras, em que a profusão de datas e episódios importantes 

para a História da Ciência não contribuíram muito para revelar as contradições e 

demais nuances da construção do conhecimento científico. 

De maneira geral, os livros apresentam muitos exercícios e pouquíssimos 

problemas, que apesar de serem questões abertas, não se percebe a orientação de 

desenvolver competências ou aproximar o conhecimento do cotidiano dos alunos. 

Mesmo na coleção intitulada de Química Cidadã, poucas são as questões 

levantadas que estão diretamente ligadas à cidadania. 

Ainda há predominância da maioria dos exercícios oriundos de exames 

vestibulares, muito descontextualizados e aproblemáticos. A expectativa principal é 

sobre a resposta final e não a resolução. As questões não propiciam o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e de competências básicas. Não foi registrada 
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nenhuma ocorrência de um problema que propositadamente não tenha resposta, 

com o intuito explícito de enfrentamento de problemas e não somente a resolução. 

 A elaboração da unidade didática teve o intuito de oferecer um produto final 

do mestrado que supra as deficiências percebidas na análise dos livros, por isso foi 

estruturada de modo a enfatizar as contradições entre os modelos atômicos através 

de atividades que ressaltem as transições entre um modelo e outro, baseados nos 

métodos problêmicos de ensino.  

Apesar de ainda não executada, é oportuno supor que pode haver resistência 

tanto por professores como por estudantes, pois os alunos estão habituados a 

resolverem exercícios, questões sem maior dificuldade e ao lidar com situações 

problema, por não conseguirem obter a solução, podem se frustrar e isso pode 

desestimular a aprendizagem. Os professores, por sua vez, estão acostumados a 

seguir os livros didáticos sem questionar os conteúdos e sua forma de 

apresentação. 

Também deve-se considerar que pode ser mais difícil e demorado trabalhar 

assim, tanto pra alunos como para professores, pois demanda mais tempo no 

planejamento das unidades didáticas e no desenvolvimento das aulas. Além disso, 

“Deve-se considerar, ainda, que a resolução de um problema que se insere na vida 

do cidadão é diferente da solução dos problemas acadêmicos, geralmente 

abordados na escola”.  Santos e Mortimer (2001, p. 101). 

Apesar dessas possíveis dificuldades, as pesquisas já realizadas permitem 

acreditar que a inserção de métodos problêmicos no cotidiano das aulas de Química 

pode contribuir muito para aumentar a motivação dos alunos em aprender os 

conhecimentos científicos e desenvolver competências básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

REFERÊNCIAS 
 
 

ABICALIL, C. A. Sistema nacional de educação básica: nó da avaliação? Educação 
e Sociedade, Campinas, SP, v. 23, n. 80, p. 253-274, set. 2002.  
 
AFANÁSSIEV, V. G. Fundamentos da filosofia. 2. ed. Moscovo: Progresso, 1985. 
 
AGUILAR, J. L. M. La metodologia problémica en la enseñanza de la matemática, 
Revista del Instituto de Investigaciones Educativas, Lima, Peru, v. 10, n. 17, p. 
151-156, ago. 2006. 
 
ALMEIDA, Maria José P. M. Historicidade e Interdiscurso: pensando a educação em 
ciências na escola básica. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 10, n. 3, p. 333-341, 
set./dez. 2004. 
 
ALTARUGIO, M. H.; DINIZ, M. L.; LOCATELLI, S. W. O Debate como Estratégia em 
Aulas de Química, Química Nova na Escola, São Paulo, v. 10, n. 10, p. 1-5, ago. 
2009. 
 
ÁLVAREZ-LIRES, M. Experiencias y Perspectivas de la Introducción de la Historia 
de las Ciencias en la Enseñanza Secundaria. Enseñanza de las Ciencias, 
Barcelona, n. extra, p. 1-5, 2005. 
 
BASTOS, Fernando. O Ensino de Conteúdos de História e Filosofia da Ciência. 
Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 1, n. 5, p. 55–72, 1998. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Trad. Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. 
Lisboa, Portugal: Edições 70, 1977. 
 
BEHRENS, M. A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas.  In: VEIGA, 
I. P. A. (Org.). Técnicas de ensino: Novos tempos, novas configurações. 2. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2009. (Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 
 
BEJARANO, N. R. R.; CARVALHO, A. M. P. A educação química no Brasil: uma 
visão através das pesquisas e publicações da área, Educación Química, México, 
v.11, n.1, p. 160-167, 2000. 
 
BELLO, S. L. G.; PONCE DE LEÓN, N. P. P. El ciclo del conocimiento científico y su 
influencia en el desarrollo de capacidades creativas. Caderno Catarinense de 
Ensino de Física, Florianópolis, v. 15, n. 1: p. 59-70, p. 59-70, abr. 1998. 
 
BELTRAN, M. H. R. Imagens de magia e de ciência: entre o simbolismo e os 
diagramas da razão. São Paulo: EDUC, 2000.  
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado, 1988. 
 
______. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: ciências naturais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997. 



173 

 

 
______. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Fundamental 
(SEF). Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. Ensino de primeira à 
quarta série. v. 4. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 
______ Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: Ciências Naturais. Brasília: MEC / SEF, 1998. 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais. Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999. 
 
______. Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica (Semtec). Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
Parte I. Brasília, 2000. 
 
______. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica (Semtec). Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
Parte III. Brasília, 2000. 
 
______. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica (Semtec). PCN+ Ensino Médio. Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias. Brasília, 2002. 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações 
curriculares para o ensino médio: Ciências da natureza, matemática e suas 
tecnologias. v. 2. Brasília, 2006. 
 
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 5. 
ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. 
 
______. Decreto-Lei nº 8.460, de 26 de Dezembro de 1945: Consolida a legislação 
sobre as condições de produção, importação e utilização do livro didático. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8460-26-
dezembro-1945-416379-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 7 nov. 2011. 
 
______. Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de Janeiro de 1946: Lei Orgânica do Ensino 
Primário. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-8585-8-janeiro-1946-416400-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso 
em: 7 nov. 2011. 
 
______. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação 
(PNE 2011/2020): projeto em tramitação no Congresso Nacional. PL n. 8.035/2010. 
Organização: Márcia Abreu e Marcos Cordiolli. Brasília: Câmara, 2011.  (Série ação 
parlamentar; n. 436). 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CEB 2/2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 jan. 2012, Seção 1, p. 20. 



174 

 

 
BRITO, A. A. S. “Flogisto”, “Calórico” & “Éter”. Ciência & Tecnologia dos Materiais, 
Lisboa, v. 20, n. 3/4, p. 51-63, 2008. 
 
BUENO, O. L. N.; PACHECO, J. El movimiento ondulatorio abordado desde la 
enseñanza problémica en la licenciatura en temáticas y física, Revista colombiana 
de Física, Bogotá, Colômbia,  v. 36, n. 1, p. 83-86, 2004. 
 
BUNGE, M. Física e filosofia. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
 
CACHAPUZ, A.; PRAIA, J.; GIL-PÉREZ, S.; CARASCOSA, J.; MARTINÉZ-
TERRADES, I. A emergência da Didática das Ciências como campo específico de 
conhecimento. Revista Portuguesa de Educação, Braga, Portugal, v. 14, n. 1, 155-
195, 2001. 
 
CACHAPUZ A. et. al. A necessária renovação do ensino das ciências. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
 
CALDAS, H.; SALATIEL, E. Uma metodologia de análise de textos escolares: um 
exemplo com conteúdo de Física. Revista Portuguesa de Educação, Braga, 
Portugal, v. 14, n. 1, p. 2001. 
 
CALDERÓN, J. A. Los métodos problêmicos em la enseñanza: un camino necesario 
en la universidad. Elementos, México, v. 3, n. 24, p. 27-30, 1996. 
 
CAMPANARIO, J. M.; MOYA, A. ¿Cómo enseñar ciencias? principales tendencias y 
propuestas, Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 17, n. 2, p. 179-192, 1999. 
 
CAMPOS, M. C. C.; NIGRO, R. G. Criando problemas. In: Didáticas de ciências: o 
ensino-aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999.  
 
CAPELATO, M. H. R. Ensino primário franquista: os livros escolares como 
instrumento de doutrinação infantil, Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 
29, n. 57, p. 117-143, 2009. 
 
CÁRDENAS, M. R., BORROTO, P. M., MARÍN, R. E. R., OÑATE, C. C. 
Caracterización de la preparación del docente en el análisis de un problema de 
salud. Educación Médica Superior, Ciudad de La Habana, v. 1, n. 17, p. 14-24, 
2003. 
 
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de ciências: 
tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Questões da Nossa 
Época, n. 28). 
 
CHAGAS, A. P.; AIROLDI, C. Os livros textos e alguns aspectos da ligação química, 
Química Nova, São Paulo, v. 6, n.2, p. 60-66, abr. 1983. 
 
CHAGAS, A. P. O ensino de aspectos históricos e filosóficos da química e as teorias 
ácido-base do século XX. Química Nova, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 126-133, abr. 
2000. 



175 

 

 
CHAGAS, A. P. Os noventa anos de Les Atomes. Química Nova na Escola, São 
Paulo, n. 17, maio 2003. 
 
CHAMIZZO, A. J. El curriculum oculto en la enseñanza de la química, Educación 
Química, México, v.12, n. 4, p. 194-198, jul. 2001. 
 
CHASSOT, A. I. Alquimiando a Química, Química Nova na Escola, São Paulo, n. 1, 
p. 20-22, 1995. 
 
CHIBENI, S. S. Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 181-192, abr./jun. 2005. 
 
CHRISPINO, Álvaro. Resultado do Saeb 97/Química e a reforma do ensino médio: 
um exercício de aproximação para a política educacional, o planejamento de ensino 
e a gestão da prática docente voltados para a Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), Revista brasileira de estudos pedagógicos, Brasília, v. 80, n. 194, p. 114-
147, jan./abr. 1999. 
 
CICILLINI, G. A. E.;  SILVEIRA, H. E. Modelos atômicos e representações no ensino 
de química. Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, n. extra, 2005. 
 
CLEMENT, L.; TERRAZZAN, E, A. Atividades Didáticas de Resolução de Problemas 
e o Ensino de Conteúdos Procedimentais, Revista Electrónica de Investigación en 
Educación en Ciencias, v. 6, n. 1, p. 87-10, jul. 2011. 
 
COLL, C. Psicologia e currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração 
do currículo escolar. Tradução de Cláudia Schilling. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
(Fundamentos). 
 
CONTRERAS, L. C. La resolucion de problemas, una panacea metodologica?, 
Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 5, n. 1, p. 49-52, 1987. 
 
CORONEL, M. D. V.; CUROTTO, M. M. La resolución de problemas como estrategia 
de enseñanza y aprendizaje, Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 7, n. 2, p. 
463-479, 2008. 
 
CUPANI, A.; PIETROCOLA, M. A relevância da epistemologia de Mario Bunge para 
o ensino de ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, SC, v. 
19, n. especial, p.100-125, jun. 2002. 
 
CRESPO, M. A. G.; POZO, J. I.; M. S. G. JULIÁN. Enseñando a comprender la 
naturaleza de la materia: el diálogo entre la química y nuestros sentidos. Educación 
Química, México, v. 3, n. 15, 2004. 
 
DAHMEN, S. R. Albert Einstein, Física e Realidade. Revista Brasileira de Ensino 
de Física, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 9-22, 2006. 
 
_____ . Einstein e a Filosofia. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, 
v. 28, n. 1, p. 3-7, jan. 2006. 



176 

 

 
DALBEN, A. I. L. F. O modulo didático: Uma tecnologia para a EaD. In: VEIGA, I. P. 
A. (Org.). Técnicas de ensino: Novos tempos, novas configurações. 2. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2009. (Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 
 
DALTON, J. Meteorological observations and essays. 2. ed. Manchester: Harrison 
and Crosfield, 1834. 
 
DAMIS, O. T. Unidade Didática: Uma técnica para a organização do ensino e da 
aprendizagem. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). Técnicas de ensino: Novos tempos, novas 
configurações. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. (Magistério: Formação e 
Trabalho Pedagógico). 
 
DEL PINO, J. C.; LOGUERCIO, R. Q. Contribuições da História e da Filosofia da 
Ciência para a construção do conhecimento científico em contextos de formação 
profissional da química. Acta Scientiae: revista do Centro de Ciências Naturais e 
Exatas, Canoas, RS, v. 1, n. 1, jan./jun. 2006. 
 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: 
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.  (Docência em Formação). 
 
DELIZOICOV, D.; GEHLEN, S. T. A dimensão epistemológica da noção de problema 
na obra de Vygotsky: implicações no ensino de ciências. Investigações em Ensino 
de Ciências, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 59-79, 2012. 
 
DE PRO BUENO, A. Planificación de unidades didácticas por los profesores: análisis 
de tipos de actividades de enseñanza. Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 3, 
n. 17, 1999. 
 
DIAS, R. E.; LOPES, A. C. Competências na formação de professores no Brasil: o 
que (não) há de novo. Educação e Sociedade,  Campinas,  v. 24,  n. 85, p. 1155-
1177, dez. 2003. 
 
EICHLER, M.; DEL PINO, J. C. Computadores em educação química: estrutura 
atômica e tabela periódica. Química Nova, São Paulo, v. 23, n. 6, p. 835-840. 2000. 
 
ENGELS, F. A Dialética da Natureza. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.  
 
______. Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã. In: Marx e Engels: 
Obras Escolhidas. v. 3. Portugal/URSS: Avante! / Progresso, 1982. p. 378-421. 
 
FARIA, T. C. L.; NÚÑEZ, I. B. O ensino tradicional e o condicionamento operante. In: 
NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L. (Org.) Fundamentos do ensino-aprendizagem das 
ciências naturais e da matemática: um novo ensino médio. Porto Alegre: Sulina, 
2004, p. 17-28.  
 
FERNÁNDEZ, L. C., GATICA, M. Q., BLANCAFORT, A. M. La importancia de la 
historia de la química en la enseñanza escolar: análisis del pensamiento y 
elaboración de material didáctico de profesores en formación. Ciência & Educação, 
Bauru, SP, v. 16, n. 2, p. 277-291, 2012. 



177 

 

 
FOUREZ, G. Crise no Ensino de Ciências?. Investigações em Ensino de Ciências, 
Porto Alegre, v. 8, n. 2, 2003. 
 
FRACALANZA, H. A pesquisa sobre o livro didático de Ciências no Brasil. In: ROSA, 
M. I. P. Formar: encontros e trajetórias com professores de ciências. São Paulo: 
Escrituras, 2005. 
 
FRANCO, M. L.; P. B. Análise de conteúdo. Brasília: Plano, 2003. 
 
FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1983. 
 
FREIRE, M. S.; SILVA JÚNIOR, G. A., SILVA, M. G. L. Panorama sobre o tema 
resolução de problemas e suas aplicações no ensino de química. Acta Scientiae, 
Canoas, RS, v. 13, n. 1, p. 106-120, jan./jun. 2011. 
 
FLEITAS, A. H.; BELDARRAIN, A. M. Aplicaciones de la enseñanza problémica en el 
área educación física y deporte. Educere, Mérida, Venezuela, v. 5, n. 14, p. 167-
170, jul./ago./set. 2001. 
 
FURIÓ MAS, C. J. ; GIL PÉREZ, D. La didáctica de las ciencias en la formacion 
inicial del profesorado: Una orientacion y un programa teoricamente fundamentados. 
Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 2, n. 7, p. 257-265, 1989. 
 
GALAGOVSKY, L. R. La enseñanza de la química pre-universitaria: ¿qué enseñar, 
cómo, cuánto, para quiénes?. Química Viva, Buenos Aires, v. 4, n. 1, p. 8-22, mai. 
2005. 
 
______. Enseñar Química VS. Aprender Química, una educación que no está 
balanceada, Química Viva, Buenos Aires, v. 6, n. especial, p. 1-13, mai. 2007. 
 
GALVÃO, C.; REIS, P.; FREIRE, S. A discussão de controvérsias sociocientíficas na 
formação de professores. Ciência e Educação, Bauru, SP, v. 17, n. 3, 2011.  
 
GARCÍA FRANCO, A.; GARRITZ RUIZ, A. Desarrollo de una unidad didáctica: el 
estudio del enlace químico en el bachillerato, Enseñanza de las ciencias, 
Barcelona, v. 24, n. 1, p. 111–124, 2006. 
 
GARCÍA, J. J. La solución de situaciones problemáticas: una estrategia didáctica 
para la enseñanza de la química, Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 18, n. 
1, p. 113-129, 2000. 
 
GARCÍA MARTINEZ. Á. Aportes del Estudio Histórico de Instrumentos Científicos a 
la Formación del Profesorado de Ciencias. Enseñanza de las Ciencias, VII 
Congreso,  Barcelona, n. extra, p. 1-5, 2005. 
 
GARRET, R. M. Resolución de problemas y creatividad: implicaciones para el 
currículo de ciências, Enseñanza de las ciencias, Barcelona,  v. 6, n.3, p. 224-230, 
1988. 



178 

 

 
GATTI, B. A. Testes e avaliações do ensino no Brasil. Educação e Seleção, São 
Paulo, n. 125, 1987. 
 
GERALDI, C. M. G. Currículo em ação: buscando a compreensão do cotidiano da 
escola básica. Pro-Posições, Campinas, SP, v. 5, n. 3, p. 11-132, nov. 1994. 
 
GIL PÉREZ, D. Diez años de investigación en didáctica de las ciencias: 
Realizaciones y perspectivas. Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 2, n. 12, p. 
154-164,1994. 
 
GIL PÉREZ, D.; TORREGROSA, J. M.; RAMÍREZ CASTRO, J. L. La resolución de 
Problemas de física y de química como Investigación. Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1994. 
 
GIL PÉREZ, D.;  FURIÓ MÁS, C.; VALDÉS, P.; SALINAS, J.; MARTÍNEZ-
TORREGROSA, J.; GUISASOLA, J.; GONZÁLEZ, E.; DUMAS-CARRÉ, A.; 
GOFFARD, M.; PESSOA DE CARVALHO, A. M. ¿Tiene sentido seguir distinguiendo 
entre aprendizaje de conceptos, resolución de problemas de lápiz y papel y 
realización de prácticas de laboratorio?. Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 
17, n. 2, p. 311-320, 1999. 
 
GIL PÉREZ, D.; MONTORO, I. F.; CARRASCOSA, J.; CACHAPUZ, A. A.; PRAIA, J. 
Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, 
Bauru, SP, v.7, n. 2, p.125-153, 2001. 
 
GIMENO SACRISTÁN, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I., Compreender e transformar o 
ensino. Trad. Ernani F. da Fonseca Rosa. 4. ed. (Reimpressão 2007). Porto Alegre: 
Artmed, 1998. 
 
GÓMEZ GALINDO, A. A.; SANMARTÍ, N.; PUJOL, R. M. Fundamentación teórica y 
diseño de una unidad didáctica para la enseñanza del modelo ser vivo en la escuela 
primaria. Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 3, n. 25, p. 325-340, 2007. 
 
GONZÁLEZ, J. P. C.; GATICA, M. Q. Resolución de problemas científicos desde la 
historia de la ciencia: retos y desafíos para promover competencias cognitivo 
lingüísticas en la química escolar, Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 14, n. 2, p. 
197-212, 2008. 
 
GRECA, I. M.; SANTOS, F. M. T. Dificuldades da generalização das estratégias de 
modelação em ciências: o caso da física e da química. Investigações em Ensino 
de Ciências. Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 31-46, 2005. 
 
GUERRERO, J. .C.; FRANCO, A. G. (Coord.). Modelos y modelaje en la 
enseñanza de las ciencias naturales. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2010. 
 
HAAG, C. A agenda secreta da Química. Pesquisa FAPESP, 2008, n.154, p. 16-21. 
 



179 

 

HABERMAS, J. Técnica e Ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 1987. 149 
p. (Biblioteca de Filosofia Contemporânea). 
 
HEISENBERG, W. A parte e o todo: encontros e conversas sobre física, filosofia, 
religião e política. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 
 
IRELAND, V. E. (Coord.). Repensando a escola: um estudo sobre os desafios de 
aprender, ler e escrever. Brasília: UNESCO, MEC/INEP, 2007. 
 
IZQUIERDO AYMERICH, M. Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: 
contextualizar y modelizar. The Journal of the Argentine Chemical Society, v. 92, 
n. 4-6, p. 115-136, 2004 
 
IZQUIERDO AYMERICH, M. Hacia una teoría de los contenidos escolares. 
Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 23, n. 1, p. 111-122, 2005. 
 
KEMPA, R. F. Resolucion de problemas de quimica y estructura cognoscitiva, 
Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 4, n. 2, p. 99-110, 1986. 
 
LADINO OSPINA, Y.; MORENO PIRAJAN, J. C.; CASALLAS, J. E.; GARCÍA, V. S. 
El diseño de una unidad didáctica en la enseñanza de la quimica: una propuesta 
para la formación inicial del profesorado. Enseñanza de las ciencias, Barcelona, n. 
extra, VII congresso, p. 1-4, 2005. 
 
LAHERA, J.; FORTEZA, A. Ciências físicas nos ensinos fundamental e 
médio: modelos e exemplos. (reimp. 2008). Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
LAJOLO, M. O livro didático: velho tema, revisitado, Em Aberto, Brasília, n. 35, 
jul./set. 1987.  
 
LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Trad. Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul; Belo Horizonte: UFMG, 1999. 
 
LESSA, S. A ontologia de Lukács. Maceió: UFAL, 1996. 
 
LIBÂNEO, J. C. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: a Teoria 
Histórico-cultural da Atividade e a contribuição de Vasili Davydov. Revista Brasileira 
de Educação, n. 27, p. 5-28, set./out./nov./dez. 2004. 
 
LIMA, T. C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do 
conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Katálysis, Florianópolis, v. 10, n. 
esp., p. 37-45, abr. 2007. 
 
LISBOA, Julio. C. F. (Org). Química. São Paulo: SM, 2010. 
 
LÔBO, S. F. O Ensino de Química e a formação do Educador Químico, sob o olhar 
bachelardiano. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 14, n. 1, p. 89-100, 2007. 
 



180 

 

LOPES, A. R. C. Livros didáticos: obstáculos ao aprendizado da ciência química, 
Química Nova, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 254-261, 1992. 
 
______. A concepção de fenômeno no ensino de Química brasileiro através dos 
livros didáticos, Química Nova, São Paulo, v. 14, n. 4, p. 338-341, fev. 1994.  
 
LÓPEZ, I. C. La enseñanza problémica: una alternativa para desarrollar y fomentar 
los hábitos de higiene personal en los niños de las escuelas comunitárias.  In: V 
ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y XII REGIONAL. 
Acapulco, México: Secretaria de Educación, 2008. 
 
MAAR, J. H. Pequena história da Química: primeira parte – dos primórdios a 
Lavoisier. Florianópolis: Papa-livro, 1999. 
 
MACEDO, L. Situação-problema: forma e recurso de avaliação, desenvolvimento de 
competências e aprendizagem escolar. In: PERRENOUD, P. et al. As 
Competências para Ensinar no Século XXI: A Formação dos Professores e o 
Desafio da Avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002. (Reimpressão 2008). 
 
______. Competências e habilidades: Elementos para uma reflexão pedagógica. In: 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): Fundamentação Teórico-Metodológica. 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
2005. 
 
______. A situação-problema como avaliação e como aprendizagem. In: Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM): Fundamentação Teórico-Metodológica. 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
2005. 
 
MACHADO, N. J. Sobre livros didáticos, quatro pontos. Em Aberto, Brasília, ano 16, 
n. 69, p. 30-38, jan./mar. 1996. 
 
MACHADO, N. J.; Sobre a ideia de competência. In: PERRENOUD, P. et al. As 
Competências para Ensinar no Século XXI: A Formação dos Professores e o 
Desafio da Avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002. (Reimpressão 2008). 
 
MALAGÓN, L. B. A.; CORAL, M. S. B.; ANGARITA, D. E. C.; QUIROGA, N. M. El 
Desarrollo de lós Procesos Cognitivos Creativos através de la Enseñanza 
Problémica em el Área de ciencias naturales en niñas del Colegio Santa María. 
2009. 321 p. Tesis (Maestría en Educación) – Pontificia Universidad Javeriana, 
Facultad de Educación, Bogotá, Colômbia. 
 
MANTOVANI, K. P. O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. Impactos na 
qualidade do ensino público. 2009. 126 p. Dissertação (Mestrado em Geografia 
Humana) – Universidade de São Paulo, Departamento de Geografia. São Paulo. 
 
MARCONDES, E. R. M.; CARMO, M. P.; SUART, R. C.; SILVA, E. L.; SOUZA, F. L.; 
SANTOS Jr, J. B.; AKAHOSHI, L. H. Materiais instrucionais numa perspectiva CTSA: 
uma análise de unidades didáticas produzidas por professores de química em 



181 

 

formação continuada, Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, RS, 
v.14, n. 2, p. 281-298, 2009. 
 
MARTINEZ, A. G. La enseñanza problémica de las ciencias naturales. Revista 
Iberoamericana de Educación, Madrid, 2005. 
 
MARTINS, E. F.; GUIMARÃES, G. M. A. As concepções de natureza nos livros 
didáticos de ciências.  ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências, Belo 
Horizonte, v. 4, n. 2, p. 1-14, dez. 2002. 
 
MARTINS, A. F. P. História e Filosofia da Ciência no Ensino: Há muitas pedras 
nesse caminho... Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, SC, v. 24, 
n. 1, p. 112-131, abr. 2007. 
 
MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
MASSONI, N. T. Ilya Prigogine: uma contribuição à filosofia da ciência. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 2308.1-2308-8, ago. 2008. 
 
MATA, S. Heinrich Rickert e a fundamentação (axio) lógica do conhecimento 
histórico. Varia Historia, Belo Horizonte, MG, v. 22, n. 36, p. 347-367, jul./dez. 2006. 
 
MATTHEWS, M. R. História, Filosofia e Ensino de Ciências: A Tendência Atual de 
Reaproximação. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, SC, v. 
12, n. 3, p. 164-214, dez. 1995. 
 
MEGID NETO, J.; FRACALANZA, H. O livro didático de ciências: problemas e 
soluções, Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 9, n. 2, p. 147-157, 2003. 
 
MILARÉ, T.; ALVES FILHO, J. P. Ciências no nono ano do ensino fundamental: da 
disciplinaridade à alfabetização científica e tecnológica.  ENSAIO – Pesquisa em 
Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 101-120, maio/ago. 2010. 
 
MIGUEL, H. G.; PIETRO PÉREZ, J. L. Un currículo para el estudio de la historia de 
la ciencia en secundaria (la experiencia del seminario Orotava de historia de la 
ciencia). Enseñanza de Las Ciencias, Barcelona, n. 18, p. 105-112, 2000. 
 
MIGUENS, M.; GARRETT, R. M. Prácticas en la enseñanza de las ciencias, 
problemas y posibilidades, Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 9, n. 3, p. 229-
236, 1991. 
 
MOHR, A. A saúde na escola: análise de livros didáticos de 1ª a 4ª séries, Cadernos 
de Pesquisa, São Paulo, n. 94, p. 50-57, ago. 1995. 
 
MOLANO, M. A.; ROBAYO, M.; FELICIANO, D.; CAMACHO, G. Hacia uma metódica 
de carácter problémico em la clase de educação física. Lúdica Pedagógica. 
Havana, v. 2, n. 15, p. 122-135, 2010. 
 
MORA, C. Enseñanza problémica de la física, Sinéctica, Jalisco, México, n. 27, p. 
24-33, 2005. 



182 

 

 
MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise 
textual discursiva. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. 
 
MORTIMER, E. F. Pressupostos epistemológicos para uma metodologia de ensino 
de Química: mudança conceitual e perfil epistemológico. Química Nova, São Paulo, 
v. 15, n. 3, p. 242-249, 1992. 
 
______. Concepções atomistas dos estudantes. Química Nova na Escola, São 
Paulo, n. 1, 1995. 
 
______. Para além das fronteiras da química: relações entre filosofia, psicologia e 
ensino de química. Química Nova, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 200-207, abr. 1997. 
 
MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química. 1. ed. (local): Scipione, 2011.  
 
MUNAKATA, K. Livro, livro didático e forma escolar. In: DALBEN, A. I. L. F. et al 
(Org.). Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2010. (Didática e prática de ensino). 
 
MUSSE, R. A dialética como discurso do método. Tempo Social, revista de 
sociologia da USP, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 367-389, jun. 2005. 
 
NASCIMENTO JUNIOR, A. F. Fragmentos do pensamento dialético na história da 
construção das ciências da natureza. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 6, n. 2, p. 
119-139, 2000. 
 
NÚÑEZ, I. B.; PACHECO, O. G. La estruturación de los contenidos de la disciplina 
química general. Una nueva propuesta, Química Nova, São Paulo, v. 19, n. 5, p. 
558-562, 1996. 
 
NÚÑEZ, I. B.; SILVA, S. F. O Ensino por Problemas e Trabalho Experimental dos 
Estudantes - Reflexões Teórico-Metodológicas. Química Nova, São Paulo, v. 25, n. 
6, p. 1197-1203, 2002. 
 
NÚÑEZ, I. B.; NEVES, L. S.; RAMALHO, B. L. Uma reflexão em relação ao estudo 
da mecânica quântica: o caso do principio da incerteza. Revista Iberoamericana de 
Educación, Madrid, 2003. 
 
NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L.; SILVA, I. K. P. da; CAMPOS, A. P. N. A seleção dos 
livros didáticos: um saber necessário ao professor. O caso do ensino de ciências. 
Revista Iberoamericana de Educación, Madrid, n. 31, abr. 2003.  
 
NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO. O uso de situações-problema no ensino de ciências. In: 
NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L. (Org.). Fundamentos do ensino-aprendizagem 
das ciências naturais e da matemática: um novo ensino médio. Porto Alegre: 
Sulina, 2004, p.145-171. 
 
NUÑEZ, I. B.; FARIA, T. C. L. O enfoque sócio-histórico-cultural da aprendizagem: 
Os aportes de L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev e P. YA Galperin. In: NUÑEZ, I. B.; 



183 

 

RAMALHO, B. L. (Org.). Fundamentos do ensino-aprendizagem das ciências 
naturais e da matemática: um novo ensino médio. Porto Alegre: Sulina, 2004, p. 
51-68. 
 
NÚÑEZ, I. B. Vygotsky Leontiev Galperin: Formação de conceitos e princípios 
didáticos. Brasília: Liber Livro, 2009. 
 
OKI, M. C. M.; MORADILLO, E. F. O. Ensino de História da Química: contribuindo 
para a compreensão da natureza da ciência. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 14, 
n. 1, 2008. 
 
OKI, M. C. M. Controvérsias sobre o atomismo no século XIX. Química Nova, São 
Paulo, v. 32, n. 4, 2009. 
 
OLIVEIRA, B. J. de; CONDÉ, M. L. L. Thomas Kuhn e a nova historiografia da 
ciência. ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 4, n. 2, 
p. 1-11, dez. 2002. 
 
OÑORBE, A. Resolución de Problemas. In: ALEIXANDRE, M. P. J. (Org.) Enseñar 
Ciencias. 2. ed. Barcelona: Graó, 2007. 
 
OSTERMANN, F. A Epistemologia de Kuhn. Caderno Catarinense de Ensino de 
Física, Florianópolis, SC, v. 13, n. 3, p. 184-196, 1996. 
 
PAIXÃO, F.; CACHAPUZ, A. Mudanças na prática de ensino da química pela 
formação dos professores em História e Filosofia das ciências. Química Nova na 
Escola, São Paulo, n. 18, p. 31-36, out. 2003. 
 
PARENTE, L. T. S. Bachelard e a Química: No ensino e na pesquisa. Fortaleza: 
UFC, 1990. 
 
PERALES PALACIOS, F. J. La resolución de problemas: una revisión estructurada. 
Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v.11, n. 2, p. 170-178, 1993. 
 
PEDROSA, M. A.; MATEUS, A. Educar em escolas abertas ao Mundo - Que cultura 
e que condições de exercício da cidadania?  Ensino Experimental das Ciências: 
(Re) pensar o Ensino das Ciências. Lisboa: Ministério da Educação, Departamento 
do Ensino Secundário, 2001. 
 
PEDUZZI, Luiz O. Q. Sobre a resolução de problemas no ensino da Física. Caderno 
Catarinense de Ensino de Física, v.14, n. 3, p. 229-253, dez.1997. 
 
PÉREZ GÓMEZ, A. I. La naturaleza de las competencias básicas y sus 
implicaciones pedagógicas. Cuadernos de Educación de Cantabria, Cantabria, 
ES: Consejería de Educación, v. 1, 2007. 
 
PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São 
Paulo: Moderna, 2006. 
 



184 

 

PIMENTEL, J. R. Livros didáticos de ciências: a física e alguns problemas. Caderno 
Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 15, n. 3, p. 308-318, ago. 2006. 
 
POMÉS RUIZ, J. La metodologia de resolución de problemas y el desarrollo 
cognitivo: un punto de vista postpiagetiano, Enseñanza de las ciencias, Barcelona, 
v. 9, n. 1, p. 78-82, 1991. 
 
PIRES, M. F. C. O materialismo histórico-dialético e a Educação. Interface - 
Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, SP, v.1, n.1, p. 83-93, ago.1997. 
 
POZO, J. I. Psicología y Didáctica de las Ciencias de la natureza. Concepciones 
alternativas?. Infancia y Aprendizaje, Barcelona, n. 62/63, p. 187-207,1993. 
 
POZO, J. I. A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. 
Porto Alegre: Artmed, 1998.  
 
POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do 
conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 
 
PUIG, W. R.; RAMOS, E. R. P. Consideraciones generales de los metodos de 
enseñanza y su aplicacion en cada etapa del aprendizaje, Revista Habanera de 
Ciencias Médicas, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Havana, 
Cuba v. 8, n. 2, p. 1-12, abr./jun. 2009.  
 
PRAIA, J.; GIL-PÉREZ, D.; VILCHES, A. O papel da natureza da ciência na 
educação para a cidadania. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 13, n. 2, 2007. 
 
QUINTANILLA, M.; IZQUIERDO, M.; ADÚRIZ-BRAVO, A. Avances en la 
construcción de marcos teóricos para incorporar la historia de la ciencia en la 
formación inicia- del profesorado de ciencias naturales. Enseñanza de Las 
Ciencias, Barcelona, n. extra, p. 1-4, 2005. 
 
RAMALHO, B. L. (Org.). Fundamentos do ensino-aprendizagem das ciências 
naturais e da matemática: um novo ensino médio. Porto Alegre: Sulina, 2004, p. 
51-68. 
 
RAMALHO, B. L. 40 anos da pós-graduação em educação no Brasil: produção do 
conhecimento, poderes e práticas. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, 
v. 11, n. 31, p. 183-185, jan./abr. 2006. 
 
RAMOS, M. N. Qualificação, competências e certificação: visão educacional. 
Formação, Brasília, n. 2, maio 2001. 
 
______. A educação profissional pela pedagogia das competências e a superfície 
dos documentos oficiais. Educação e Sociedade, Campinas, SP, v. 23, n. 80, p. 
401-422, set. 2002.  
 



185 

 

RANGEL, M. Qualidade do livro didático: Dos critérios da literatura acadêmica aos 
do programa nacional do livro didático. Linhas Críticas, Brasília, v. 11, n. 21, p. 187-
200, jul./dez. 2005. 
 
REHEM, C. Certificação de competências: a necessidade de avançar numa 
perspectiva formativa. Formação, Brasília, p. 39-44, maio 2001.  
 
REIS, M. Química: Meio Ambiente, Cidadania, Tecnologia. 1. ed. São Paulo: FTD, 
2011. 
 
RICARDO, E. C.; ZYLBERSZTAJN, A. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para 
as Ciências do Ensino Médio: uma análise a partir da visão de seus elaboradores. 
Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v.13, n.3, p. 257-274, 2008. 
 
ROCHA, G. R. História do atomismo: como chegamos a conceber o mundo como 
o concebemos. Belo Horizonte: Argumentum, 2007. 
 
RODRIGUEZ, C. A. V., CAMACHO, P. A. C. Aplicación de los métodos pedagógicos 
problémicos a la caracterización de las asignaturas de un plan de estudios de 
ingeniería electrónica.  Educación en Ingeniería, Bogotá, Colombia, n. 12, p. 12-22, 
dec. 2011. 
 
ROQUE, N. F.; SILVA, J. L. P. B. A linguagem química e o ensino da química 
orgânica, Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 4, p. 921-923, abr. 2008. 
 
ROSA, M. I. P. Formar: encontros e trajetórias com professores de ciencias. São 
Paulo: Escrituras, 2005. 
 
SÁNCHEZ BLANCO, G.; VALCÁRCEL PÉREZ, M. V. Diseño de unidades didácticas 
en el área de ciencias experimentales, Enseñanza de las ciencias, Barcelona, v. 
11, n. 1, p. 33-44, 1993. 
 
SAN MARTÍN, E. H.; SOTO, I. S. Unidad didáctica para abordar el concepto de 
célula desde la resolución de problemas por investigación. Paradigma, Maracay, 
Venezuela, v. 30, n. 1, p. 63-85, jun. 2009.  
 
SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Tomada de decisão para ação social 
responsável no ensino de ciências. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 7, n. 1, p. 
95-111, 2001. 
 
SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química cidadã: materiais, substâncias, 
constituintes, química ambiental e suas implicações sociais. 1. ed. São Paulo: Nova 
Geração, 2010.  
 
SANTOS, L.; PONTE, J. P. A prática letiva como atividade de resolução de 
problemas: Um estudo com três professoras do ensino secundário. Quadrante, 
v. 11, n. 2, 2002. 
 



186 

 

SARDUY, A. F. L.; GATICA, M. R. Q. La solución de problemas científicos en el aula. 
Reflexiones desde los planos de análisis y desarrollo, Pensamiento Educativo. 
Chile, v. 30, p. 121-137, jul. 2002. 
 
SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. 
Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v.12, n. 34, p. 152-180, jan./abr. 
2007. 
 
SCHNETZLER, R. P. Um estudo sobre o tratamento do conhecimento químico em 
livros didáticos brasileiros dirigidos para o ensino secundário de Química de 1875 a 
1978. Química Nova, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 6-15, 1981. 
 
_______. A pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e perspectivas. 
Química Nova, São Paulo, v. 25, n. Supl. 1, p.14-24, 2002. 
 
SCHNETZLER, R. P.; ROSA, M. I. F. P. S. Sobre a importância do conceito 
transformação química no processo de aquisição do conhecimento químico. 
Química Nova na Escola, São Paulo, n. 8, p. 31-35, nov. 1998. 
 
SERRA, J.; ALVES, M. A Física: uma representação da realidade que nos cerca. In: 
VERÍSSIMO, A.; PEDROSA, A.; RIBEIRO, R. (Coord.) Ensino Experimental das 
Ciências: (Re) pensar o Ensino das Ciências. Lisboa: Ministério da Educação, 
Departamento do Ensino Secundário, 2001. 
 
SEVERINO, A. J. A Pesquisa em Educação: a abordagem crítico-dialética e suas 
implicações na formação do educador. Contrapontos, 2001, n. 1, p. 11-22. 
 
SILVA, E. T. Livro didático: do ritual de passagem à ultrapassagem, Em Aberto, 
Brasília, n. 69, p. 11-15, jan./mar. 1996. 
 
SILVA, R. M. G.; SCHNETZLER, R. P. Concepções e ações de formadores de 
professores de Química sobre o estágio supervisionado: propostas brasileiras e 
portuguesas, Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 8, p. 2174-2183, 2008.  
 
SILVA, T. T.; MOREIRA, A. F. (orgs.). Currículo, cultura e sociedade. Cortez: São 
Paulo, 1999. 
 
SIRGADO, A. P. O social e o cultural na obra de Vigotski. Educação & Sociedade, 
Campinas, SP, n. 71, p. 45-78. 2000. 
 
SOARES, M. H. F. B.; MESQUITA, N. A. S. Visões de ciências de professores de 
química: a mídia e as reflexões no ambiente escolar no nível médio de ensino. 
Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 7, p. 1875-1880, set. 2008. 
 
SOLBES, J.; SILVESTRE, S.; FURIÓ MÁS, C. El desarrollo histórico de los modelos 
de átomo y enlace químico y sus implicaciones didácticas, Didáctica de las 
ciencias experimentales y sociales, Valencia, Espanha, n. 24, p. 83-105, set. 
2010. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=en&nrm=iso


187 

 

SOTO. C. A. T. Alcances do atomismo de Leucipo e Demócrito na ciência química 
atual. Química Nova, São Paulo, v. 16, n. 5, p. 477-480, fev. 1993. 
 
THEODORO, M. E. C.; KASSEBOEHMER, A. C.; FERREIRA, L. H. Os aspectos 
sócio-culturais e teórico-metodológicos recomendados pelo PCNEM: as 
contribuições dos livros didáticos de Química para os objetivos do Ensino Médio 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, São Paulo, v. 11, n. 2, 
p. 161-182, mai. 2011. 
 
TORRES, E. O. La Psicodidáctica y el uso de las contradicciones dialécticas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación, 
Madrid, v. 50, n. 1, p. 1-8, jul. 2009. 
 
TFOUNI, L. V.; CAMARGO, D. A. F.; TFOUNI, E. A teoria de Piaget e os exercícios 
dos livros didáticos de química. Química Nova, São Paulo, v. 10, n. 2, 1987. 
 
TRIVIÑOS, A. S. A dialética materialista e a prática social. Movimento, Porto Alegre, 
v. 12, n. 2, p. 121-142, maio/ago. 2006. 
 
UEHARA, F. M. G.; NÚÑEZ, I. B. A contextualização do conteúdo e o uso de 
situações-problema na prova de Ciências Naturais do ENEM 2009. In: Núñez, I. B.; 
RAMALHO, B. L. Aprendendo com o ENEM: reflexões para melhor se pensar o 
ensino e a aprendizagem das ciências naturais e da matemática. Brasília: Liber 
Livro, 2011. 
 
UNESCO. Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Santiago, Chile: 
Salesianos Impresores, 2009. 
 
VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, C. A.; CARO CAMACHO, P. Aplicación de los métodos 
pedagógicos problémicos a la caracterización de las asignaturas de un plan de 
estudios de ingeniería electrónica. Revista Educación en Ingeniería, Bogotá, 
Colômbia, v. 6, n. 12, 2011. 
 
VIANA, H. E. B.; PORTO, P. A. O processo de elaboração da teoria atômica de John 
Dalton. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 7, dez. 2007. 
 
VIEGAS, M. F. Apontamentos sobre a categoria práxis na teoria crítica. 
Perspectiva, Florianópolis, SC, v. 20. n. 2, p.443-465. jul./dez. 2002. 
 
VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. 2. ed. Trad. Paulo 
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (Textos de Psicologia). 
 
VILLANI, A. Filosofia da Ciência e Ensino de Ciência: Uma analogia. Ciência & 
Educação, Bauru, SP, v. 7, n. 2, p. 169-181, 2001. 
 
YAMAUTI, N. N. A aplicação do método dialético de produção de conhecimento no 
ensino de ciências sociais. Acta Scientiarium Human and Social Sciences, 
Maringá, PR, v. 28, n. 1, p. 111-120. 2006. 
 



188 

 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. 
Porto Alegre: Artmed, 1998. (Reimpressão 2008). 
 
______. Os enfoques didáticos. In: COLL, C. O construtivismo na sala de aula. 
Tradução de Cláudia Schilling. 6. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
 


