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RESUMO 
 

Esta tese busca compreender como os professores de química abordam a 

resolução de problemas nas aulas de Química que envolve o conteúdo de 

estequiometria. O trabalho foi baseado na contribuição de diversos autores, 

sendo os mais utilizados Lopes, Pozo, Becerra Labra e Gil Pérez. Participaram 

da pesquisa cinco professores de Química do ensino médio de cinco escolas 

da rede pública e particular do Estado de Pernambuco. A coleta de dados 

consistiu de uma entrevista semi-estruturada, que foi videogravada e constou 

de onze questões abertas, gravação e filmagem das salas de aula. A entrevista 

semi-estruturada foi analisada qualitativamente, com o objetivo de identificar e 

analisar as concepções dos professores sobre o ensino e a aprendizagem, 

problema e exercício, planejamento e a forma de abordar o ensino de Química, 

tipologia dos conteúdos e a forma de intervenção diante das dificuldades dos 

alunos durante a resolução de problemas sobre estequiometria.  Além disso, foi 

analisado como os professores abordam a resolução de problemas através da 

didática praticada pelos professores com os alunos na sala de aula. Para isso, 

escolhemos analisar a sala de aula da docente denominada de P5. Os 

resultados da entrevista semi-estruturada indicaram que não estão sendo 

abordadas estratégias de resolução de problemas nas aulas de Química, e sim 

exercícios. Com exceção da professora P5 que procurou abordar problemas 

escolares qualitativos nas aulas. Um aspecto interessante, o qual ficou 

evidenciado é que a concepção da professora P5 sobre ensino e 

aprendizagem, problema e exercício, suas diferenças e semelhanças, 

planejamento e a forma de abordar o ensino influenciaram de maneira 

significativa a concretização de sua prática docente relativa à resolução de 

problemas sobre estequiometria em sala de aula. Em conclusão, os estudos 

mostraram a necessidade dos professores vivenciarem estratégias de 

resolução de problemas quer seja na sua formação inicial ou continuada com 

objetivo de possibilitar a elaboração e abordagem de problemas potenciais, e a 

condução do processo de resolução de problemas nas aulas de Química. 

Palavras-chave: química; resolução de problemas; ensino-aprendizagem; 

professor; ensino médio; estequiometria. 
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ABSTRACT 
   

This thesis seeks to understand how teachers of chemistry approach to 

problem solving in chemistry class that involves the content of 

stoichiometry. The work was based on the contribution of several authors, 

the most used Lopes, Pozo, Labra and Gil Perez Becerra. Five teachers 

participated in the survey of high school chemistry in five public schools 

and particularly the State of Pernambuco. Data collection consisted of a 

semi-structured interview that was videotaped and consisted of eleven 

open-ended questions, recording and videotaping of classrooms. The 

semi-structured interviews were analyzed qualitatively in order to identify 

and analyze teachers' conceptions about teaching and learning, problem 

and exercise plan and how to approach the teaching of chemistry, type of 

content and form of intervention in the face of difficulties of students while 

solving problems on stoichiometry. Moreover, it was examined how 

teachers approach the resolution of problems by teaching practiced by 

teachers with students in the classroom. For this, we chose to analyze the 

classroom teacher called P5. The results of semi-structured interview 

indicated that they are not being addressed strategies for solving 

problems in chemistry class, but exercises. With the exception of P5 

teacher who sought to address problems in school quality in the 

classroom. An interesting aspect, which is evidenced that the design of 

the P5 teacher about teaching and learning, problem and exercise their 

differences and similarities, and planning how to approach the teaching 

influenced significantly the achievement of their teaching practice on the 

resolution problems on stoichiometry in the classroom. In conclusion, the 

studies showed the need for teachers to experience problem-solving 

strategies either in their initial training or continuing in order to make the 

creation and addressing potential problems, and conducting the process 

of problem solving in chemistry class. 

Keywords: chemistry, problem solving, teaching and learning, teacher, 

high school; stoichiometry. 
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INTRODUÇÃO  
______________________________________________________________ 

 
Este estudo investiga como os professores de Química do ensino médio 

abordam a estratégia de resolução de problemas nas aulas de Química. Em 

especial, nas aulas que envolvem o conteúdo de estequiometria.  

Atualmente se enfatiza a importância de oportunizar a participação dos 

alunos durante as aulas de modo que eles construam seu conhecimento por 

meio da interação entre o pensar, o sentir e o fazer. O processo de pensar que 

é fruto dessa participação conduz o aluno a construir sua autonomia 

(CARVALHO et al., 1998). Pensar também faz parte do processo de resolver 

problemas, e envolve o reconhecimento da existência deste e das ações que 

são necessárias para o seu enfrentamento (GARRET, 1988).  

Por conseguinte, tal como preconiza Bachelard (1996) a colocação de 

um problema é um aspecto fundamental, um ponto de partida para a 

construção de um novo conhecimento, pois para este autor “todo conhecimento 

é resposta a uma questão” (p. 96). Nesse sentido, a resolução de problemas 

pode ser tanto uma estratégia importante no desenvolvimento de habilidades 

como raciocínio, flexibilidade, argumentação e ação, quanto para a 

aprendizagem de procedimentos, atitudes e valores.  

Utilizar a resolução de problemas, como ponto de partida para 

desenvolver a compreensão de conceitos químicos, é uma forma de levar o 

aluno a participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura 

passiva e começar a perceber e agir sobre o seu objeto de estudo, 

relacionando-o com sua realidade concreta e buscar explicações para as 

causas dessas relações através do resultado de ações e/ou interações que se 

dá entre sujeito e objeto no processo de construção de conhecimento. A isso 

Freire (1996, p. 33) acrescenta:  

 
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina... Por que não 
estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 
têm como indivíduos? 
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Há pesquisadores que defendem que no processo de resolução de 

problemas (Silva; Nuñez, 2002; Nuñez et al., 2004; Pozo, 1998) os 

conhecimentos trazidos pelos alunos à escola a partir de suas experiências 

cotidianas podem ser transformados e reelaborados e retornarem ao mundo 

das suas vivências com novas roupagens, as do “conhecimento científico”. 

Diante do exposto consideramos que a abordagem de resolução de problemas 

nas aulas de química pode se apresentar como uma estratégia de ensino-

aprendizagem importante para o desenvolvimento do pensamento químico por 

parte dos alunos no âmbito escolar. E isso requer uma mudança não apenas 

conceitual, mas também metodológica e atitudinal nas situações de ensino a 

serem trabalhadas em sala de aula (GIL PERÉZ, 1993).  

Nossa intenção é que os resultados desta pesquisa possam vir a 

contribuir para a formação inicial e continuada de professores de química no 

sentido de apontar alternativas que possibilitem mudanças metodológicas 

inovadoras em relação a forma de abordar a resolução de problemas nas aulas 

de química. Nessa perspectiva, o principal objetivo deste estudo é 

compreender de forma mais ampla a abordagem de resolução de problemas 

pelos professores nas aulas de química fundamentada nas inovações da 

Didática das Ciências a partir de um processo de pesquisa de estudo de caso. 

A partir desse objetivo propomos as seguintes questões de pesquisa: 

 

Questão Central: Como os professores de química abordam a 
resolução de problemas nas aulas de química do ensino médio? 

 
Esta questão será desdobrada em três questões específicas de 

pesquisa, que são: 

 

1. O que os professores entendem por resolução de problemas?  
 
2. Quais os aspectos em que os professores se baseiam para 

abordar a resolução de problemas envolvendo o conteúdo de 
estequiometria?  
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3. Que materiais, fontes bibliográficas e recursos didáticos os 
professores utilizam para abordar a resolução de problemas em aulas que 
envolvem o conteúdo de estequiometria? 

 
A partir da presente investigação, buscou-se defender a tese de que 

as concepções que os professores de química possuem sobre o que é 

ensinar e aprender, o que é problema e exercício e sobre o processo de 

resolução de ambos pode influenciar a forma como estes abordam a 

resolução de problemas nas aulas de química do ensino médio.  

Como estratégia de desenvolvimento desta tese buscou-se 

inicialmente referenciais teóricos que discutissem a conceituação sobre 

problema, sua possível tipologia, as linhas de investigações sobre 

resolução de problema, orientações sobre o processo de abordagem de 

resolução de problema partindo de um ensino por investigação em sala de 

aula e a resolução de problemas envolvendo a estequiometria e, por fim, 

planejou-se, executou-se e analisou-se um estudo de caso múltiplo (André, 

1997; Yin, 2005) com cinco professores de química do ensino médio de 

escolas estadual e particular do Estado de Pernambuco. Neste estudo os 

professores responderam a dez questões por meio de uma entrevista semi-

estruturada e abriram suas salas para a observação e videogravação de 

aulas envolvendo o conteúdo de estequiometria.  

Este estudo pretende contribuir para formação inicial e continuada 

dos professores apresentando uma análise sobre a estratégia de resolução 

de problemas nas aulas de química do ensino médio, em particular, que 

envolva o conteúdo de estequiometria. Nessa perspectiva, consideramos 

que esta análise pode nos fornecer subsídios para pensarmos em 

alternativas que possam auxiliar os professores de química quer seja na 

formação inicial ou continuada a repensar e refletir sobre sua prática no 

que diz respeito ao modo de abordar problemas em sala de aula.  

Pretendemos também contribuir com referenciais teóricos e 

metodológicos com base numa perspectiva do ensino por investigação no 

sentido de orientar os professores na elaboração de alguns tipos de 

problemas potencias que possam propiciar a abordagem de conceitos 

químicos na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Isto pode ser 
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uma forma de incentivar os professores a experimentar várias 

possibilidades de abordar a estratégia de resolução de problemas na 

perspectiva de saber conduzi-los conjuntamente com a participação dos 

alunos nas aulas de Química. 

O primeiro capítulo desta tese busca situar o contexto da resolução de 

problema no ensino de química fundamentando, principalmente, nos autores 

Maldaner (2000) e Martínez Losada et al. (1999). Neste capítulo também é 

apresentada a justificativa desta pesquisa, a qual procura compreender como 

os professores de química abordam a resolução de problemas no ensino 

médio, em particular, nas aulas sobre estequiometria. Para isso, nos 

reportamos a autores como Perales Palacios (1993), Becerra Labra; Gras-

Martí; Martinez-Torregrosa (2004), Gil Pérez et al. (1992), Gil Perez; Martinez 

Torregrosa; Senent Perez (1988) e Soares et al. (2007). 

No segundo capítulo serão tratados elementos relativos à 

conceituação do que é problema, a tipologia dos problemas, o conceito de 

situação-problema e sua relação com problema, o conceito de exercício, a 

diferença entre problema e exercício, as teorias psicológicas que fundamentam 

a investigação e prática da resolução de problemas, as abordagens de ensino 

e sua relação com as concepções de ciências, as implicações das abordagens 

de ensino para a resolução de problema em sala de aula, pesquisas realizadas 

na área de resolução de problemas em Ciências/Química, orientações para a 

resolução de problemas em sala de aula e na última seção apresentamos 

pesquisas que discorrem sobre a abordagem de resolução de problemas no 

ensino de estequiometria. Para isso, buscou-se a contribuição de diversos 

autores. Os principais autores foram Pozo (1998), Krulik e Rudnik (1980), 

Piaget (1977), Perales Palacios (1993), Lopes (1994), Schnetzler e Santos 

(1997), Campos; Nigro (1999), Astolfi; Develay (2008) e Meirieu (1998)  

No terceiro capítulo anuncia-se a metodologia de pesquisa. São neste 

capítulo apresentados, o perfil dos docentes investigados, bem como os 

procedimentos metodológicos e instrumentos de pesquisa utilizados. Finaliza-

se o capítulo com a indicação de como os dados foram analisados. 

No quarto capítulo discutem-se os dados obtidos. Os resultados foram 

analisados de forma qualitativa por meio da análise de conteúdo fundamentada 

em Bardin (1979). O capítulo está organizado inicialmente a partir da análise 
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das respostas dos cinco docentes participantes a dez questões de uma 

entrevista semi-estruturada. São apresentadas categorias construídas para as 

respostas fornecidas pelos docentes a cada questão, sistematizadas em 

tabelas. Em seguida é apresentada uma análise qualitativa do conteúdo de 

quatro episódios que estão dispostos em nove seqüências e representam 

recortes de interação entre aluno-aluno e alunos e professor ocorridos nas 

aulas filmadas da professora P5 sobre estequiometria.      

O último capítulo traz considerações conclusivas, construídas a 

partir da reflexão dos dados obtidos e analisados no presente estudo, 

como implicações mais gerais e específicas sobre a forma como os 

professores investigados abordam a resolução de problemas nas aulas 

sobre estequiometria e posteriormente são sugeridas e discutidas 

indicações de novas possibilidades de estudos.   
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1. SITUANDO O PROBLEMA 
_______________________________________________________________ 

 
 A química é uma ciência relativamente nova uma vez que as teorias 

mais gerais sobre o comportamento dos materiais diante de uma situação 

definida, as relações de quantidade envolvidas nas transformações químicas 

na interação entre as substâncias, as condições para que uma reação química 

se processe de forma adequada datam de duzentos anos ou menos. 

 A revolução industrial tornou crucial a necessidade e o uso do 

conhecimento químico sobre as substâncias e nesse contexto a atividade 

química tornou-se crescentemente importante. Nessa perspectiva, o 

pensamento químico se desenvolve de acordo com a necessidade de resolver 

os novos problemas apresentados pelo meio sociocultural vigente. Desta 

forma, desenvolvem-se os processos mentais superiores em uma nova 

direção, criando-se condições para que novas atividades surjam para sanar 

necessidades postas pelo meio cultural e tecnológico (MALDANER, 2000).  

Entretanto, não tem sido desta forma que o pensamento químico vem 

sendo desenvolvido no contexto das aulas de química, pois geralmente 

apresenta-se para os alunos um conhecimento químico pronto, estático e 

imutável.  

As propostas de ensino que visam o desenvolvimento do pensamento 

químico de forma a proporcionar uma iniciação em química mais consistente e 

duradoura poderão apresentar tais características se os alunos após o ensino 

médio estiverem capacitados a participar, de forma comunicativa, na 

problematização e resolução de problemas a partir de uma situação prática que 

simule ou se aproxime de contextos concretos ou uma situação teórica, 

argumentando com base nas teorias e por meio do pensamento químico 

constituído.   

Apesar da defesa que pesquisadores da área de Ensino de Ciências 

fazem sobre a relevância da resolução de problemas no contexto de sala de 

aula, esta não tem tido uma repercussão significativa nas aulas de 

Ciências/Química, pois predominantemente segue-se uma metodologia 

caracterizada pela utilização de exercícios explicados pelo professor através de 

uma série de etapas padronizadas que visa alcançar uma solução correta 
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(MARTÍNEZ LOSADA et al., 1999). Posteriormente se planejam outros 

exercícios similares que o aluno deve resolver e que finalmente constituirão 

parte da avaliação. 

Por outro lado, os chamados problemas contidos nos livros didáticos e 

os utilizados pelos professores em sala de aula seguem basicamente a mesma 

linha. Tais modelos de resolução convergem com a idéia de desproblematizar 

os problemas, o que consiste basicamente na utilização de orientações 

algorítmicas. Esta desproblematização favorece a memorização e aplicação de 

conhecimentos e regras aprendidas, promovendo o desenvolvimento de um 

número reduzido de procedimentos que se aproximam da atividade científica.  

Diante deste quadro é imprescindível, devido o pouco êxito alcançado 

pelos alunos na resolução de problemas propostos nos exames, que possamos 

refletir sobre o planejamento das abordagens tradicionais de ensino buscando 

abordagens inovadoras que concebam o planejamento de ensino voltado para 

a aprendizagem de resolução de problemas de forma mais efetiva e eficaz, em 

especial, nas aulas de Química (PERALES PALACIOS, 1993). 

Compreendemos que isto demanda investimento na formação de professores 

tanto em serviço quanto inicial. E que tal formação possa tomar como base 

uma visão construtivista de ensino e aprendizagem considerando como ponto 

de partida as idéias dos docentes, as quais geralmente estão coerentes com 

enfoques metodológicos tradicionais (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002).    

A opção por centrar o foco de análise da pesquisa na forma como os 

professores de química abordam a resolução de problemas sobre a temática 

estequiometria, em suas aulas, justifica-se a partir de experiências vividas 

enquanto aluna do curso técnico em Química, da licenciatura em Química, 

durante o mestrado em Ensino das Ciências, e quando me tornei professora de 

Química, atuando no ensino médio. 

Em linhas gerais, o estudo da estequiometria aborda a relação 

proporcional entre as quantidades de substâncias denominadas de reagentes, 

as quais interagem para formar a maior quantidade possível de produtos ou 

novas substâncias quando ocorre uma reação química (MORTIMER & 

MACHADO, 2002).   

Nesse contexto, o conjunto destas experiências nos permitiu perceber 

o quanto era complexo conduzir as aulas sobre estequiometria, então, 
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começamos a observar algumas dificuldades apresentadas pelos alunos em 

relação a: interpretação química qualitativa das questões propostas, a 

existência de lacunas em relação aos conhecimentos prévios necessários à 

introdução dessa temática, a dificuldade em executar operações básicas da 

matemática quando solicitados a resolver questões de estequiometria 

envolvendo uma abordagem quantitativa e um baixo índice de sucesso, quanto 

à aprendizagem, alcançado nas avaliações realizadas sobre este tema.  Além 

disso, a estequiometria parecia ser percebida pelos alunos como algo muito 

abstrato. Eles davam muita ênfase em relação ao aspecto matemático da 

estequiometria e pouca à dimensão conceitual, o que na maioria das vezes, 

tornava este tema distante de suas experiências cotidianas. 

Outro aspecto relevante foi quando começamos a questionar a didática 

que utilizávamos nas aulas de Química sobre estequiometria. Nesse processo 

de reflexão sobre a prática surgiu a necessidade de pensar, pesquisar, discutir 

e implementar propostas didáticas inovadoras e contextualizadas que 

despertassem o interesse dos alunos e que os motivassem para a 

aprendizagem da temática estequiometria numa perspectiva do ensino por 

investigação, especificamente a resolução de problemas.   

Esta reflexão nos despertou o interesse em investigar como os 

professores de química do ensino médio abordam a resolução de problemas 

quando trabalham o tema estequiometria nas aulas de química e também pelo 

fato de percebermos através de revisão de literatura que há certa ausência de 

pesquisas que tratam deste tema. Diante disso, tomamos este tema como 

objeto de estudo para o doutoramento. 

Em linhas gerais, consideramos que uma das dificuldades em ensinar 

os alunos a resolver problemas na área de Química, em particular sobre 

estequiometria, pode estar associada ao fato de os professores trabalharem 

em sala de aula com exercícios, acreditando que estão trabalhando com 

problemas. Em outras palavras, pensamos que na maioria das vezes, pode não 

estar claro para o professor as diferenças e semelhanças entre exercício e 

problema e isso pode acarretar na dificuldade do professor em estabelecer um 

problema em sala de aula.  

Tal situação pode estar relacionada ao critério de escolha das 

situações de ensino que envolve a estratégia de resolução de problemas. De 
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um modo geral, o professor baseia seus objetivos de ensino, no livro didático 

que utiliza na sua experiência pessoal ou em uma associação destes e de 

outros fatores que julga importante. Imaginamos que talvez ele não faça uma 

reflexão sobre o que compreende por problema, como formulá-lo, como 

abordar um problema em sala de aula. E talvez não reflita sobre a diferença 

entre exercício e problema, o porquê usar este ou aquele tipo de problema e 

quais problemas seriam de interesse dos alunos. Consideramos também que o 

professor não fundamente esta escolha nas orientações dos trabalhos de 

pesquisa nesta área (SILVÉRIO, 2005).  

Nesse sentido, concordamos com o autor Perales Palacios (1993) 

quando afirma que a falta de êxito constatada na resolução de problemas em 

química não pode ser proveniente do acaso ou das incapacidades dos alunos e 

sim que pode estar relacionado com o que o professor faz em sala de aula. De 

um modo geral, no contexto escolar parece que não se ensina a resolver 

problemas na perspectiva de uma abordagem construtivista visando um ensino 

por investigação, de acordo com orientações discutidas pelos autores Becerra 

Labra; Gras-Martí; Martinez-Torregrosa (2004); Gil Peréz; Martinez Torregrosa; 

Senent Perez (1988); Sternberg (2000 apud Soares et al., 2007) e Perales 

Palacios (1993). Mas sim, existe a predominância da aplicação de exercícios 

em que os alunos devem memorizar e reproduzir os conteúdos explicados pelo 

professor após o término de cada unidade temática trabalhada em sala de aula. 

Existe uma tendência, na sala de aula, de os alunos aprenderem a 

buscar soluções para o exercício mediante a resolução repetida de várias 

listas, constando de um número elevado de exercícios, que apresentam 

enunciados e situações idênticas às que foram inicialmente resolvidas pelo 

professor a título de exemplo. Desse modo, os alunos não são oportunizados a 

aprender a resolver um problema potencial e qualquer pequena mudança nos 

enunciados dos exercícios supõe dificuldades insuperáveis, provocando na 

maioria das vezes o abandono da atividade. Portanto, a análise sobre o que os 

professores de química entendem por problema e exercício, e a sua forma de 

abordá-los pode permitir realizar uma discussão mais ampla sobre a sua 

prática docente relativa à estratégia de resolução de problemas, em particular, 

nas aulas de química sobre estequiometria (GIL-PERÉZ et al., 1992). 
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Um ponto a destacar sobre o exercício, muitas vezes, considerado 

pelos professores como problema, refere-se à forma, na qual seu enunciado 

tem sido apresentado em sala de aula. Tais enunciados dispõem de todas as 

informações necessárias para solução do exercício levando a um processo de 

resolução mecânico e automático, e isso tem deixado sem sentido a tarefa 

fundamental de formulação de hipóteses que é característica do processo de 

resolução de problemas. A formulação de hipóteses permite aos alunos 

proporem possíveis respostas iniciais para o problema em questão e é também 

um meio de tornar explícitas suas idéias prévias sobre o conteúdo inserido no 

problema. 

De um modo geral, estudos realizados por Gil Peréz et al. (1992) que 

tratam da inclusão de dados no enunciado do problema apontaram que estes 

têm como base uma concepção de ciência indutivista, pois o modo de abordar 

a resolução de problemas se dá através da manipulação de certas grandezas 

em nível quantitativo, sem que isso gere no aluno uma reflexão qualitativa que 

possibilite a elaboração de hipóteses. Diante disso, entendemos que os alunos 

podem estar resolvendo exercícios e não problemas. 

Desta forma, ao resolver exercícios os alunos são direcionados a buscar 

equações, expressões ou fórmulas matemáticas que se relacionam com os 

dados e incógnitas presentes no enunciado, levando assim a um puro 

operativismo mecânico, como pode ser ilustrado no exemplo a seguir: 

Determine a concentração molar de uma solução aquosa que contém uma 

quantidade de matéria (n) de 2 mols de ácido clorídrico (HCl) dissolvidos em 

um volume de solução (v) de 4L.  

Comumente este exercício é proposto nas aulas de química após ter 

sido trabalhado o conteúdo de concentração molar (M), em mol/L, de uma 

solução química que em termos quantitativos, pode ser representado através 

da seguinte expressão matemática: M = n (quantidade de matéria em mol)/v 

(volume de solução em L). Entretanto, a forma como o enunciado deste 

exercício é apresentado pode não possibilitar aos alunos uma compreensão 

sobre o que é quantidade de matéria (n), o entendimento do significado 

conceitual que o resultado do cálculo expressa em termos de concentração 

molar e a interação que ocorre entre soluto, HCl e solvente, água, numa 

solução em nível microscópico.  
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Torna-se relevante que os professores possam tomar consciência da 

concepção indutivista que em geral norteia a resolução de exercícios. 

Entendemos que esta tomada de consciência pode ser possível à medida que 

ele participe e vivencie processos de formação inicial e continuada voltados 

para o ensino e aprendizagem de resolução de problemas em sala de aula. 

Um ponto que talvez seja interessante considerar sobre a abordagem 

de resolução de problemas é o fato de que mesmo que o professor saiba 

elaborar e propor problemas, isso não implicará necessariamente, que ele 

saberá conduzir o processo de resolução de problemas, em particular, nas 

aulas de química. Pois, a condução da abordagem de resolução de problemas 

em sala de aula de química além de requerer que esteja claro para o professor 

o significado do que é problema, exercício e suas diferenças, é também 

necessário o conhecimento dos tipos de problemas, e os critérios para a sua 

proposição. Precisa-se ainda que o professor se aproprie de referencias 

teórico-metodológico de como orientar os alunos a vivenciarem as etapas de 

resolução de problemas, bem como a importância da experiência do docente 

em ter vivenciado a estratégia de resolução de problemas enquanto aluno em 

sua formação inicial e como professor em processos de formação continuada, 

entendidos como aspectos a serem considerados para o professor aprender a 

conduzir a estratégia de resolução de problemas em sala de aula (GIL PERÉZ; 

MARTINEZ TORREGROSA; SENENT PEREZ, 1988).   

Nessa perspectiva, consideramos ser possível que o licenciando em 

Química possa vivenciar a resolução de problemas através da introdução desta 

estratégia de ensino e aprendizagem nos currículos dos cursos de Licenciatura 

em Química. Esta estratégia pode ser abordada nas disciplinas específicas de 

química e nas pedagógicas tais como Didática do Ensino de Química, 

Metodologia do Ensino de Química de forma articulada com o componente 

curricular de prática de Ensino de Química e Estágio Supervisionado. 

Uma das alternativas para preparar os professores de química em 

serviço pode ser através de processos de formação continuada, os quais 

podem ser concretizados através de cursos de extensão oferecidos pelas 

instituições formadoras e por meio do estabelecimento de parcerias de 

pesquisa colaborativa entre professores formadores de tais instituições, 

professores do ensino médio e licenciandos em química. Para isso, 
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entendemos que o professor formador deve possuir uma sólida base teórica e 

metodológica em química e sobre resolução de problemas de forma articulada. 

Ainda destacamos ser fundamental que a concepção que perpassa a idéia de 

formação continuada ou inicial pressuponha que o professor é sujeito e agente 

de sua própria prática e não um reprodutor de metodologias de ensino já 

prontas com fins de aplicação.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
_______________________________________________________________ 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações 

Curriculares Nacionais (OCN) um dos objetivos do ensino de Química é 

desenvolver estratégias centradas na resolução de problemas visando uma 

aprendizagem de conceitos químicos articulada com a realidade natural, social 

e cultural e como forma de aproximar os alunos de atividades de investigação 

científica desenvolvidas no contexto escolar (BRASIL, 2002; 2006). Orientar o 

currículo de química do ensino médio voltado para a resolução de problemas 

significa procurar e planejar situações abertas para instigar os alunos na busca 

e apropriação de estratégias adequadas não somente para darem resposta a 

perguntas escolares como também às da realidade cotidiana. 

Nessa perspectiva, é fundamental que o professor, especificamente de 

Química, enquanto um dos sujeitos responsável pela concretização deste 

currículo, por meio de sua prática em sala de aula se aproprie de referenciais 

teórico e metodológico que norteiem a resolução de problemas. Por 

conseguinte, precisamos ter clareza sobre como os professores estão lidando 

com a resolução de problemas.  

Revisamos trabalhos encontrados nos periódicos da área de Ensino de 

Ciências e Matemática, publicados entre 1990 a 2010 e, avaliados no QUALIS 

de A1 a B3. Dentre os trabalhos publicados, quarenta e dois tratam da 

resolução de problemas, dentre estes destacamos (COELHO; CARVALHO, 

2007; POMES, 1991; COSTA; MOREIRA, 1997 (a), (b); ESCUREDO; 

FLORES, 1996; SOARES et al., 2007; OLIVEIRA; NASCIMENTO; 

CARVALHO, 2007; ANDRADE; CAMPOS, 2005; VASCONCELOS et al., 2007; 

SOUSA; FÁVERO, 2003; CLEMENT; PERRINI, 2007; CHANG, 2001; 

SANTOS, 2001; SEQUEIRA; FERRAZ, 2005; BUTELER; GANGOSO, 2008; 

BECERRA-LABRA; GRAS-MARTÍ; MARTÍNEZ-TORREGOSA, 2004; 2005; 

GANGOSO, 1999; MARTÍNEZ-LOSADA et al., 1999; PERALES-PALACIOS, 

1993; HSU, 2004.) Destes quarenta e dois, dez referem-se à resolução de 

problemas em química (ESTEVES, 2006; GARCÍA GARCÍA, 2000; SILVA; 

NÚÑEZ, 2002; CORONEL; CUROTTO, 2008; FENSHAM, 2002; SANTOS; 

GÓI, 2005; LOPES; COSTA, 1996; MARTÍNEZ AZNAR; OVEJERO 
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MORCILLO, 1997; LIMA; SILVA, 1997; SANTOS et al., 2007); e cinco a 

estequiometria (SCHMIDT, 1990; 1994; 1997; BOUJAOUDE; BARAKAT, 2003; 

DE JONG, 1998)   

Considerando que há no cenário educacional nacional a orientação 

(Vide PCN e OCN) para que o ensino de Química seja centrado na resolução 

de problemas precisamos saber sobre como os professores tem tratado tal 

questão em sala de aula. A quantidade de trabalhos publicados sobre o tema 

sugere que o conhecimento sobre o que se passa em sala de aula, em termos 

da resolução de problemas como uma estratégia de ensino, ainda é pouco 

conhecida. No intuito de contribuirmos para ampliarmos o entendimento sobre 

este contexto desenvolvemos uma pesquisa cuja questão central foi: Como os 
professores de química abordam a resolução de problemas nas aulas de 
química do ensino médio?  

A resolução de problemas nas Ciências da Natureza, em especial na 

Química, pode proporcionar para os alunos compreender não apenas como 

funciona o mundo natural, mas também compreender quais as implicações dos 

avanços do conhecimento científico e tecnológico para a vida social do cidadão 

comum. Tal objetivo justifica-se, na medida em que os alunos enquanto 

cidadãos sejam capazes de aplicar parte de sua aprendizagem escolar para 

entender, não apenas os fenômenos químicos que os cercam, e sim, os 

projetos tecnológicos gerados pela Química (SOARES et. al, 2007). 

Comumente a produção do conhecimento cientifico é desencadeada pela 

busca de soluções para algum problema. Este pode ser de ordem prática ou 

teórica. Por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias químicas para tratar 

resíduos provenientes da decomposição de materiais (pilhas, lixo doméstico e 

hospitalar) presentes nos lixões que causam contaminação do solo e dos 

lençóis freáticos e consequentemente da água. A água contaminada quando é 

consumida, para fins domésticos, pela comunidade que reside próxima a estes 

lixões, pode acarretar problemas de saúde a esta população, devido à 

presença de substâncias químicas patogênicas dissolvidas na água. 

 Ao trazer para a sala de aula problemas a serem resolvidos o professor 

está criando potencialmente condições para que os alunos elaborem hipóteses, 

busquem conhecimentos já produzidos acerca do que estão estudando, 

realizem experimentos tanto para testar suas hipóteses, como para entender os 
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conhecimentos já produzidos e socializem estes conhecimentos com os 

colegas de turma. Daí porque se diz que a resolução de problemas em 

princípio oportuniza a vivência da cultura científica. Adicionalmente, ao resolver 

problemas, o aluno além de mobilizar aspectos cognitivos, como é o caso da 

testagem de hipóteses ou da revisão de conhecimentos, envolve também 

dimensões afetivas e sociais relevantes. Interagir com colegas exercita a 

habilidade de escuta, propicia a reflexão sobre pontos de vista, cria contexto 

favorável à argumentação, favorece a auto-estima. A soma destes aspectos 

esclarece porque se busca no nível nacional um ensino centrado na resolução 

de problemas, vinculados às questões do cotidiano (BRASIL, 2002; 2006).  

   A resolução de problemas acerca de questões do cotidiano é 

comumente uma estratégia de ensino-aprendizagem mobilizada quando estes 

ocorrem através de investigação. Delizoicov e Angotti (1990), em consonância 

com essa visão de ensino de ciências, propuseram a organização do ensino 

em três momentos: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. A problematização inicial consiste em apresentar 

para os alunos desafios sobre questões ou situações as quais, apesar de 

conhecidas, eles não dispõem de conhecimentos suficientes para explicá-las. 

Na etapa pedagógica seguinte, “os conhecimentos necessários para a 

compreensão do tema central e da problematização inicial serão 

sistematicamente estudados nesse momento, sob a orientação do professor” 

(DELIZOICOV & ANGOTTI, 1990, p. 55). O terceiro momento, aplicação do 

conhecimento “destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o 

conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno para analisar e 

interpretar tanto as situações iniciais que determinaram o seu estudo, como 

outras situações que não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, mas 

que são explicadas pelo mesmo conhecimento” (DELIZOICOV & ANGOTTI, 

1990, p. 55).  

Uma aula ou um conjunto delas que incorporem estas três etapas 

proposta por Delizoicov e Angotti (1990) promove uma maior aproximação dos 

problemas propostos, em especial nas aulas de Química, com a realidade 

experimentada pelos alunos em seu cotidiano e com os problemas que a 

sociedade enfrenta. Além de se constituir como uma ferramenta que oportuniza 

os alunos a propor problemas para si mesmo, a transformar a realidade em um 
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problema que possa ser questionado e estudado. Nessa perspectiva, a 

resolução de problemas se configura como uma estratégia de ensino-

aprendizagem em que há uma articulação dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais na intenção de que os problemas propostos pelo 

professor nas aulas possam ser também problemas dos alunos.      

Lopes (1994) afirma que os professores de Química consideram a 

resolução de problemas como um aspecto importante para o ensino-

aprendizagem da Química. No entanto, este autor afirma que mesmo 

considerando a importância da resolução de problemas, os professores de um 

modo geral, tem estado um pouco acomodados a uma certa forma de conceber 

e abordar a resolução de problemas na sala de aula. 

Nessa direção, estudos realizados por Lopes (1994) que buscaram 

identificar as concepções de professores de Físico-química de escolas da 

educação básica de Portugal sobre problema e sua resolução apontaram os 

seguintes resultados: para estes professores problema é compreendido como 

uma situação física muito específica com informações explicitadas em seu 

enunciado, que apresenta uma resposta clara e inequívoca, sendo esta 

resposta encontrada através de uma fórmula ou conjunto de fórmulas 

devidamente articuladas, que os alunos devem conhecer antecipadamente. 

Lopes (1994) também afirma que os alunos têm concepções de problema nas 

aulas de Físico-química e seu processo de resolução, semelhantes aos 

apresentados pelos professores, tais como: o problema apresenta uma 

situação física muito específica, com informações fornecidas em seu 

enunciado, o problema tem de ter resposta, a qual é encontrada por meio de 

uma fórmula ou de um conjunto de fórmulas.  

Os resultados destes estudos mostram que o entendimento do que é 

problema pelos professores e alunos é distinto daquele proposto pelo PCN e 

pela OCN. Para os dois primeiros, professores e alunos, problema consiste em 

um enunciado ao qual se aplica uma fórmula e por meio desta acha a solução. 

Enquanto para os dois segundos, PCN e OCN (Brasil, 2002; 2006), problema 

refere-se ao planejamento e proposição de situações abertas para instigar os 

alunos na busca e apropriação de estratégias adequadas não somente para 

dar resposta a perguntas escolares como também às da realidade cotidiana. 

Consequentemente, ao propor estas questões para os alunos, os professores 
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estariam considerando este entendimento do que é problema e, por 

conseguinte, apresentando problemas para seus alunos resolverem. 

 Nessa perspectiva, consideramos relevante discutir alguns significados 

do que é problema uma vez que, as concepções que os professores 

apresentam sobre este conceito podem influenciar na sua forma de abordá–lo 

em sala de aula. 

 

2.1 O Conceito de Problema 
 

Na conceituação do que é problema diversos elementos tem sido 

considerados na área de Ciências e Matemática, tais como: o contexto da 

tarefa, sua formulação, a definição do problema, o número de soluções 

possíveis, as formas de abordagens requeridas, a relevância, a noção de 

obstáculo, a complexidade das variáveis envolvidas no problema e as 

características e expectativas dos indivíduos que se encontram envolvidos no 

problema (LOPES, 1994).  

Popper (apud Adorno, 1972) compreende problema como resultado da 

tensão entre o saber e o não saber, fazendo corresponder o conceito de 

solução ao de problema. Krulik e Rudnik (1980) definem problema como uma 

situação, quantitativa ou não, que pede uma solução para a qual os indivíduos 

implicados não conhecem caminhos evidentes para obtê-la. Pozo (1998) afirma 

que resolver um problema consiste em encontrar um caminho previamente não 

conhecido, encontrar uma saída para uma situação difícil, para vencer um 

obstáculo, para alcançar um objetivo desejado que não pode ser 

imediatamente alcançado por meios adequados. Consideramos que a noção 

de vontade, enquanto elemento ligado ao conceito de problema, busca articular 

os elementos obstáculo e relevância por estar relacionada ao desejo ou 

objetivo do aluno em ultrapassar o obstáculo reconhecido no problema. 

Problema com base na teoria de Piaget (1977) representa a contradição 

entre o novo e o que já foi assimilado pelo estudante, o que pode surgir durante 

a atividade cognoscitiva. Nestes termos, problema envolve conflito cognitivo. 

Este só se revela, quando se assimila a contradição de forma consciente e com 

possibilidades de explicitá-la. Sua solução implica em uma procura organizada 

e depende da atividade investigativa do aluno. Podemos então considerar o 
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seguinte esquema abaixo: Ao definir o problema, conhece-se o desconhecido, 

que se transforma no procurado, mas se necessita da definição dos dados e 

procedimentos necessários para sua solução; conhecer significa transformar o 

desconhecido em conhecido. 

Há entre Popper (apud Adorno, 1972), Krulik e Rudnik (1980), Pozo 

(1998) e Piaget (1977) a idéia de que problema se refere a toda situação capaz 

de provocar um conflito cognitivo. Dito de outra forma, o indivíduo, ao 

confrontar-se com situações para as quais não dispõe de saber para a sua 

resolução imediata, é forçado a procurar novas soluções. 

No entanto, há os que entendem que apenas o limite entre o saber e 

não saber não é suficiente para conceituar o que é problema. Os interesses e 

vivência dos sujeitos para os quais o problema é proposto também interferem. 

Garret (1988), um destes autores, assinala a necessidade de que o sujeito 

reconheça o problema como seu. Por conseguinte, para caracterizarmos um 

problema como tal, teríamos que além de apresentar uma situação para o qual 

os saberes dos sujeitos envolvidos fossem insuficientes fazer também com que 

os sujeitos reconheçam a situação como um problema. Portanto, problema 

seria algo relacionado ao saber do indivíduo, mas é também relacionado a 

aspectos emotivos, o que gera tensão e conflito. 

A consideração aos aspectos emocionais também se faz notar entre 

outros autores (PERALES PALACIOS, 1993; GIL PERÉZ, 1993 e LOPES, 

1994). Todavia, eles ampliam os fatores envolvidos nesta caracterização 

alertando para o contexto no qual o problema é apresentado. Segundo Perales 

Palacios (1993) e Gil Peréz (1993) um problema pode ser definido como 

qualquer situação prevista ou espontânea que produz no sujeito um certo grau 

de incerteza e uma conduta que tende à busca de sua solução. Todavia, no 

entender de Gil Peréz (1993) e Lopes (1994) os propósitos da busca de 

resolução de problemas na vida cotidiana e na vida escolar são distintos. Na 

vida cotidiana se resolve problemas para obter resultados, diferente do 

contexto escolar que não deve enfatizar tanto o resultado, e sim o processo de 

resolução de problemas. 

Nesse sentido, os problemas caracterizam-se por: não apresentar uma 

única solução, podendo mesmo haver mais de um processo de resolução, pois 

está dependerá das fontes e recursos utilizados durante a abordagem do 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      38 
 

 

problema; demandar do aluno a busca e seleção de informações; se 

apresentar como situações ou tarefas que podem ser problematizadas e gerar 

problemas; sua própria formulação está inserida no conceito de problema e 

pela aprendizagem que pode propiciar (LOPES, 1994).  

Segundo Lopes (1994), problema enquanto estratégia de ensino é um 

enunciado que surge a partir de um contexto que delimita o conhecido do 

desconhecido visando gerar no aluno dificuldades ou necessidades específicas 

de conhecimento para obter e/ou ampliar estratégias de raciocínio, 

proporcionar a construção de conhecimento conceitual, desenvolver 

conhecimento procedimental e capacidades cognitivas e afetivas. Para este 

autor o problema posto para fins de aprendizado, em sala de aula deve partir 

de situações reais que sejam do interesse dos alunos, os mobilize afetivamente 

e leve-os a desenvolver atividades de interrogação, de confirmação ou que 

oportunizem inferências por parte dos alunos. Neste sentido, a resolução de 

problemas no contexto de ensino está diretamente relacionada às atividades.              

Em consonância com a proposição de Lopes (1994), Silva e Nuñez 

(2002) trazem a tarefa como um outro elemento envolvido na caracterização de 

um problema no contexto escolar. Para estes autores problema pode ser 

definido como pergunta ou tarefa, ou mesmo como contradição; pode ser uma 

pergunta complexa que provoca tensão ou pensamento produtivo no aluno, 

orientando à busca da essência de um fenômeno, mas pode ser também 

interpretado como uma tarefa, cuja solução depende da busca para obter 

novos conhecimentos. Então, o estudante ao assimilar a contradição, pode 

convertê-la em seu problema, fato que surge na própria atividade cognoscitiva. 

Ao se relacionar o problema à tarefa é de grande importância considerar 

a estrutura das tarefas e das orientações que a acompanham. As tarefas se 

caracterizam por novas perguntas, novos exemplos e são organizadas no 

sentido de oferecer aos alunos elementos novos para o processo de procura 

para a solução do problema. Em resumo, as tarefas relacionadas à resolução 

de problemas podem ser definidas como o conjunto de atividades articuladas 

entre si, que trazem uma dificuldade, com a finalidade de obter, ampliar ou 

aperfeiçoar relações operacionais (ou não) entre conceitos, adquirir e 

aperfeiçoar capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras, as quais estão 

vinculadas às perguntas que supõem a realização de uma seqüência 
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determinada de ações. Desde modo, as tarefas podem também ser 

caracterizadas como formas de o professor mediar o trabalho dos alunos 

(SILVA; NUÑEZ, 2002).  

Considerando o conjunto dos estudos até aqui apresentados, observa-

se que o conceito de problema envolve múltiplos aspectos. Há consenso que 

problema é uma situação na qual o individuo não tem resolução imediata e por 

isto é forçado a procurar novas soluções. Deste modo, um problema envolve: 

aspectos cognitivos, no caso saberes insuficientes, ao mesmo tempo, envolve 

também aspectos emotivos: há um contexto onde o individuo reconhece o não 

saber e mobiliza-se para solucioná-lo e o contexto onde este problema 

acontece: na escola ou na vida cotidiana.   

Em linhas gerais, a conceituação de problema depende em grande 

parte das características peculiares dos solucionadores, como por exemplo, de 

seus conhecimentos anteriores, exploração e manipulação do ambiente. Dessa 

forma, relaciona-se com o contexto da tarefa e com o sujeito que a enfrenta. 

Nesse sentido, é possível que uma mesma situação represente um problema 

para um aluno enquanto que para outro, este problema não existe, seja porque 

ele não se interesse pela situação e/ou porque não dispõe de recursos 

cognitivos para resolvê-lo e identificá-lo. 

No presente estudo, lidamos com a resolução de problema no contexto 

de aulas de Química. Adotamos o conceito que problema é uma situação que 

um sujeito ou um grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de 

um caminho rápido e direto que leve à solução. Seguindo este conceito, uma 

situação somente pode ser concebida como um problema na medida em que 

os sujeitos atribuam um reconhecimento dela como tal, e quando requer dos 

que a tentam resolver um processo de reflexão ou uma tomada de decisão 

sobre a estratégia a ser seguida no processo de resolução de problemas. Um 

problema é uma situação nova ou diferente do que já foi aprendido, que requer 

a busca de estratégias ou de conhecimentos, ou de técnicas, ou ambos, para 

encontrar sua solução.  

Alguns aspectos a serem considerados na elaboração de um problema 

são: ser um produto da internalização da contradição, que caracteriza o conflito 

cognitivo; mobilizar interesse, favorecendo a motivação dos alunos, por isso a 

importância de seu vínculo com o dia a dia; ter a possibilidade de ser resolvido, 
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utilizando uma estratégia adequada, o que implica em uma nova construção de 

conhecimentos conceituais, novos conhecimentos procedimentais práticos e 

teóricos e conhecimentos atitudinais. 

Para ilustrar o conceito de problema adotado neste estudo tomamos o 

seguinte exemplo: Imagine que um professor de Química abordou o conteúdo 

de soluções e durante a aula ele identificou que os alunos não sabiam como 

preparar uma solução. Então levou os alunos ao laboratório de química e 

propôs o problema a seguir: Vamos realizar uma análise volumétrica para 

determinar o percentual de ácido acético no vinagre. Para isso, utilizaremos 

uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) cuja concentração molar é de 1,0 

mol/L. Diante disso, como você prepararia esta solução no laboratório?  

Para resolver este problema, os alunos precisam reconhecê-lo como 

tal. E buscar informações para aprender a manusear uma balança a fim de que 

possam realizar o procedimento de pesagem da massa de NaOH. E também 

possam buscar informações acerca dos procedimentos de segurança quanto à 

manipulação de substâncias químicas e sobre as vidrarias de laboratório 

adequadas para preparar uma solução, bem como as técnicas utilizadas para o 

manuseio destas vidrarias. É ainda importante que os alunos já compreendam 

o conceito de solução e saibam fazer cálculos químicos que envolvam formas 

de expressar a concentração de uma solução em mol/L para encontrar a 

massa de NaOH (soluto) a ser pesada e a quantidade de solvente (água) a ser 

adicionada para dissolver o soluto e obter uma solução cuja concentração seja 

de 1,0 mol/L, visando resolver o problema.  

Considerando que o problema acerca da preparação de solução 

insere-se no contexto escolar, entendemos que sua resolução requer dos 

alunos o desenvolvimento de técnicas, conhecimentos conceituais, 

procedimentos, habilidades e atitudes que possibilitam a aquisição de uma 

nova aprendizagem.         

Neste aspecto o professor apresenta um papel fundamental na 

introdução de problemas em sala de aula. E necessita estar ciente dos 

conhecimentos prévios dos alunos antes de lhes propor o problema, mobilizá-

los para resolvê-los, conhecer as dificuldades enfrentadas pelos alunos, os 

tipos de estratégias que eles utilizam e o tempo destinado à resolução de 
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problemas, bem como criar um contexto que auxilie na construção de solução, 

tudo isto nos parece aspectos de extrema relevância a ser considerado.  

Consideramos relevante analisar os diferentes significados que o termo 

“problema” é adotado em contextos escolares, cotidianos e também científicos, 

pois de acordo com Pozo (1998) pode tratar de tarefas bem diferentes do ponto 

de vista de quem as resolve. 

 
2.2 Tipologia dos Problemas 
 

De acordo com a literatura os problemas podem apresentar-se de várias 

formas. A seguir apresentamos algumas tipologias de problemas segundo 

Pozo (1998) e Lopes (1994). De acordo com Pozo (1998) os problemas podem 

ser classificados como: escolares; cotidianos e científicos. Ainda segundo o 

referido autor, os problemas escolares são do tipo: a) qualitativo; b) quantitativo 

e c) pequenas pesquisas. Lopes (1994) classifica os problemas como: d) 

formal; e) informal; f) curricular; g) orientado; g) dado; i) apropriado e j) real. 

Descreveremos o significado de cada uma destas tipologias ressaltando ser 

possível que um mesmo problema possa relacionar mais de uma classificação. 

Tal inter-relação estabelecida entre as diferentes classificações para os 

problemas tem a intenção de enquadrar do ponto de vista conceitual a 

formulação de problemas. Comparando as classificações para os problemas 

propostas por Pozo (1998) e Lopes (1994) consideramos que a classificação 

proposta por Lopes (1994) pode ser agrupada como uma subclassificação dos 

problemas escolares de acordo com Pozo (1998).  

 

2.2.1 Problemas Escolares  

 

Os problemas escolares são aqueles que podem servir para a 

construção de articulações entre os problemas cotidianos e científicos. Nessa 

perspectiva, na proposição e planejamento de problemas escolares deve-se 

considerar que os alunos se encontram mais próximos do conhecimento do 

cotidiano, que seus problemas não são os da ciência, e que partindo do seu 

conhecimento prévio e dos seus problemas, é preciso criar situações que os 

ajudem de forma progressiva a avançar no modo como resolvem problemas 
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cotidianos para interiorizar novas formas de pensar e agir que se aproximem da 

resolução de problemas científicos.  

Vale salientar, que os problemas escolares não são concebidos como 

uma imitação ou aproximação forçada à pesquisa científica, e sim como uma 

forma de auxiliar os alunos a adquirir hábitos e estratégias de resolução de 

problemas mais próximos aos da ciência, assim como a distinguir as tarefas e 

contextos nos quais esses métodos tornam-se mais eficazes do que uma 

abordagem cotidiana (POZO, 1998). Essa pode ser uma forma de que os 

problemas escolares possam ser reconhecidos como problemas dos alunos, 

que eles querem e precisam resolver e não apenas como um problema 

proposto pelo professor. De um modo geral, o problema escolar é aquele que 

mais interessa no contexto em que este estudo é apresentado, 

especificamente, nas aulas de química do ensino médio envolvendo o 

conteúdo de estequiometria. Segundo Pozo (1998) os problemas escolares 

podem ser do tipo qualitativo e quantitativo conforme veremos a seguir.  

 
a) Problema Escolar Qualitativo 
 
O problema escolar qualitativo é aquele que o aluno precisa resolver 

através de raciocínios teóricos, baseados nos seus conhecimentos, sem 

necessidade de apóia-se em cálculos numéricos e que não requerem para a 

sua resolução a realização de experiências ou de manipulações experimentais 

(POZO, 1998). São geralmente problemas abertos, nos quais se deve predizer 

ou explicar um fato, analisar situações cotidianas ou científicas e interpretá-las 

a partir dos conhecimentos pessoais e/ou modelo conceitual proporcionado 

pela ciência. O principal objetivo dos problemas escolares qualitativos é fazer 

com que o aluno relacione os conceitos científicos com fenômenos que 

presenciam em seu cotidiano. A fim de buscar e estabelecer esta relação o 

aluno recorre ao seu conhecimento prévio procurando articular a informação 

que recebe e formulando hipóteses que podem contribuir com possíveis 

soluções para resolver o problema. No quadro 1 são apresentados alguns 

exemplos de potenciais problemas escolares qualitativos.   
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Quadro 1 - Exemplos de potenciais problemas escolares qualitativos em 
química 
1) Por que os alimentos se degradam mais rápido em temperaturas mais elevadas? 
2) O que acontece com o leite quando adicionamos gotas de limão? 
3) Como ocorre o processo de formação da ferrugem?  
4) Por que em certos casos os médicos prescrevem dosagens diferentes de uma 
mesma medicação para pacientes que apresentam um diagnóstico semelhante?  
5) Explique quimicamente por que quando colocamos um copo sobre uma vela que 
está acesa em um prato ela se apaga? 

 

Uma das vantagens dos problemas escolares qualitativos é que se 

configuram como uma boa ferramenta para que o aluno trabalhe os conceitos 

científicos; seja consciente de suas ideais prévias e as discuta com os colegas 

em grupos. Trata-se também de um recurso útil para gerar problemas em 

contextos, que não sejam muito fáceis, mas não impossíveis de apresentar aos 

alunos cenários nos quais possam ser manipuladas experimentalmente as 

variáveis existentes, como por exemplo, em escolas que não dispõem de 

laboratório de química e/ou os professores não utilizam atividades 

experimentais como recurso didático para aprendizagem de conceitos 

químicos. Estes problemas ainda são bastante úteis para introduzir o aluno 

num novo assunto ou âmbito de reflexão, e que podem ser complementadas 

mais tarde com outro tipo de atividade didática.    

 
b) Problema Escolar Quantitativo 
 
De acordo com Pozo (1998), no problema escolar quantitativo as 

informações fornecidas no enunciado do problema envolvem principalmente 

quantidades, embora os resultados possam não ser. Nesses problemas os 

alunos manipulam dados numéricos, trabalhando estes dados para se chegar a 

uma solução, seja ela numérica ou não. Desse modo, a estratégia de resolução 

do problema baseia-se no cálculo matemático, na comparação de dados e na 

utilização de fórmulas e equações, diferentemente do que ocorre com o 

problema escolar qualitativo. O quadro 2 apresenta alguns exemplos de 

potenciais problemas escolares quantitativos formulados pela pesquisadora 

com base no entendimento do que é este tipo de problema.   
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Quadro 2 - Exemplos de potenciais problemas escolares quantitativos em 
química  
1) Durante o estudo da estequiometria a professora de Química propôs a turma o 
seguinte problema: Como vocês determinariam a quantidade, em toneladas, do sal 
sulfato de alumínio (Al2SO4) que reage com a água bruta captada por uma Estação de 
Tratamento de Água (ETA)? Para direcionar os alunos na resolução deste problema a 
professora os levou para visitar uma ETA.  Na chegada à estação a turma foi recebida 
por um técnico em Química que os levou para conhecer todas as etapas do 
Tratamento da Água (TA) destinada ao consumo humano. Durante o percurso o 
técnico explicou sobre os processos químicos e físicos que ocorrem no TA, bem 
como respondeu a perguntas e esclareceu dúvidas dos alunos sobre o TA.  
 
2) Durante uma reunião de grupo para estudar química você e seus colegas 
resolveram dar uma pausa para tomar um cafezinho na cantina da escola e 
encontraram com o professor de química. O professor observou que para adoçar seu 
cafezinho você adicionou 5g de sacarose que é conhecido como açúcar de mesa. 
Nesse momento, o professor fez a seguinte pergunta: De que forma você 
determinaria a quantidade de matéria contida nos 5g de açúcar?    

 
De acordo com Pozo (1998) os problemas escolares quantitativos têm 

sido usados com freqüência no contexto das aulas de ciências, 

especificamente nas disciplinas de Química e Física. Esses problemas podem 

ser úteis quando se deseja alcançar objetivos concretos, como por exemplo, 

ajudar o aluno a compreender os conceitos científicos por meio da aplicação de 

determinadas grandezas aos cálculos; permitir a aprendizagem de habilidades 

(conteúdos procedimentais), técnicas e algoritmos básicos para a aplicação da 

ciência a problemas concretos; familiarizar o aluno com a importância das 

medidas, da precisão, das grandezas e das unidades utilizadas para medi-las.   

O uso de problemas escolares quantitativos na sala de aula apresenta 

limitações e potencialidades. Em linhas gerais, uma das potencialidades quanto 

ao uso dos problemas quantitativos é que se apresentam como um meio de 

treinamento que, ao familiarizar os alunos com o manejo de uma série de 

técnicas e algoritmos, ajuda-os e fornece-lhes os instrumentos necessários 

para abordar problemas mais complexos e difíceis. A quantificação, por sua 

vez, permite estabelecer relações simples entre as diversas grandezas 

científicas, o que facilita a compreensão das leis da natureza.  

Uma das principais limitações quanto à utilização de problemas 

escolares quantitativos está no fato de que estes aparecem juntos e, em muitos 

casos, superpostos o problema matemático e o problema científico. São 

perguntas nem sempre fáceis de responder e que, em certos momentos, 
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mesmo os professores deixam de levar em consideração a resposta e os 

estudantes normalmente estão longe de formulá-las quando resolvem o 

problema. É bastante comum observar que os alunos consideram ter resolvido 

um problema quando obtém um número, o qual se refere à solução 

matemática, sem parar para pensar no significado que representa este número 

dentro do contexto da resposta científica no qual está situado o problema. Vale 

ressaltar a atenção necessária para que as dificuldades matemáticas não 

venham a mascarar o problema de ciências, que o aluno, e às vezes o próprio 

professor, apenas não percebam e avaliem o problema com uma tarefa 

essencialmente matemática. Diante dessas considerações, é importante que os 

professores reflitam sobre o papel dos problemas quantitativos nas aulas de 

ciências, em outras palavras, a quantificação deve ser entendida como um 

meio para aprender ciências ou um fim em si mesmo? (POZO, 1998) 

Na disciplina de Química há muito tempo os problemas escolares 

quantitativos têm predominado como instrumento de aprendizagem, por isso, 

torna-se comum encontrar em livros didáticos de química1 nos quais quase não 

há a presença de outro tipo de atividade para o aluno. Esse contexto faz com 

que na maioria dos casos, as situações propostas sequer chegam a ser 

consideradas potenciais problemas, mas ficam reduzidas à simples exercícios, 

que também são necessários para a aprendizagem, mas não em quantidades 

excessivas, nem como um fim em si mesmo, fazendo com que o aluno se limite 

a repetir determinados algoritmos aprendidos por memorização e repetição  

(LOPES, 1994, POZO, 1998).     

 

c) Pequenas Pesquisas 
 

De acordo com Pozo e Gómez (1998) os problemas escolares 

classificados como pequenas pesquisas são aqueles em que se propõe para 

os alunos uma pergunta cuja resposta requer necessariamente um trabalho 

prático tanto no laboratório quanto em sala de aula. Imaginemos um exemplo 

no âmbito do laboratório escolar: Determinar se os sucos de melancia e laranja 

                                                 
1 Ver autores FREITAS (1968); FELTRE (2004); USBERCO & SALVADOR (2005); FONSECA (2004); SARDELLA 
(2000) e PERUZZO & CANTO (2003) 
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apresentam comportamento ácido ou básico? Qual destes sucos possui um 

maior valor pH (potencial de hidrogênio)?    

Em princípio para resolver esta pequena pesquisa os alunos tem que 

compreender sobre o que afirma a teoria ácido-base e o significado da 

grandeza pH. É preciso que os alunos identifiquem o objeto de estudo do 

problema no contexto da disciplina de Físico-química com base em 

conhecimentos anteriores, nesse caso: determinação quantitativa da grandeza 

pH em meio aquoso. E de forma cooperativa, em grupos, possam formular 

hipóteses testáveis para responder o problema. Discutir e socializar tais 

hipóteses; selecionar as variáveis relevantes para resolver o problema, que 

pode ser a influencia ou não da concentração molar e do volume de cada suco 

em relação ao valor de pH; selecionar e realizar experiências adequadas em 

laboratório para testar as hipóteses; conhecer técnicas experimentais para 

determinar o pH e saber manipular corretamente e de forma segura 

instrumentos de medida, nesse caso, o potenciômetro; registrar os valores de 

pH obtidos, analisar os dados e sistematizar as respostas para o problema. 

Uma das vantagens da pequena pesquisa é ser muito útil no ensino de 

ciências por relacionar os conceitos teóricos às suas aplicações práticas, 

ajudam na transferência de conceitos escolares para âmbitos mais cotidianos 

em alguns casos, e é muito motivador para os alunos. Este último aspecto 

torna-o um bom instrumento no ensino da resolução de problemas.  

Quanto às limitações ressaltamos que a pequena pesquisa não pode 

ser considerada como “pesquisas” no contexto da ciência, mas representam 

somente uma aproximação simplificada do trabalho científico.    

A seguir apresentamos outras subclassificações de problemas escolares 

a partir da inter-relação entre os autores Lopes (1994) e Pozo (1998) 

discorrendo sobre seu significado e mostrando alguns exemplos elaborados 

pela pesquisadora e exemplos retirados da literatura com algumas 

modificações também realizada pela pesquisadora.      

 
d) Problema Formal 
 
Um problema formal é previamente pensado e quase sempre 

apresentado com a formulação desejada (LOPES, 1994). Para exemplificar um 
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problema formal apresentamos a situação: suponha que um professor elaborou 

um problema para apresentar aos seus alunos quando estava abordando os 

assuntos de reação química e estequiometria.  

Imagine que sua mãe estava misturando uma massa para preparar um 

bolo a fim de comemorar o seu aniversário. Você estava na sala estudando 

química e ela lhe fez as seguintes perguntas:  

1) Filho(a)! Por que o fermento faz a massa do bolo crescer durante o processo 

de cozimento no forno?  

2) Filho(a)! Na receita diz que devo adicionar à massa do bolo 3g de fermento 

nesse caso, quando a massa do bolo for aquecida no forno e o bolo já estiver 

pronto, o que acontecerá com a massa de 3g de fermento? Será a mesma, 

aumentará, diminuirá? 

Como você utilizaria seus conhecimentos de química para responder as 

perguntas que sua mãe lhe fez? Explique e mostre como chegou a sua 

resposta. 

 

 e) Problema Informal 
 

 Diferentemente de um problema formal, um problema informal 

caracteriza-se por sua formulação não ser escrita e muitas vezes ser pouco 

clara (LOPES, 1994). É possível um problema informal torna-se um problema 

formal.  

Para exemplificar um problema informal imaginamos a situação a seguir: 

Durante uma aula sobre estrutura atômica o professor utiliza uma abordagem 

histórica da Química para discutir com os alunos como se deu a evolução dos 

modelos propostos para explicar a natureza da matéria. Nesse contexto, ele faz 

o seguinte questionamento: Que propriedades da matéria puderam ser 

explicadas com base no modelo atômico de Thompson? Quais as limitações do 

modelo atômico de Rutherford para explicar a estrutura do átomo? Como Bohr 

elaborou o seu modelo pensando buscar soluções para resolver o problema 

das limitações apresentadas no modelo de Rutherford?           

  
f) Problema Curricular 
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Um problema curricular pode ser resolvido recorrendo aos conteúdos que 

estão sendo ou já foram abordados na escola, e normalmente, são resolvidos 

na escola e/ou nas tarefas escolares (LOPES, 1994). A caracterização deste 

tipo de problema centra-se no processo de resolução, enquanto, nos 

problemas formais e informais se enfatiza os seus processos de formulação. 

Vejamos um exemplo de um problema curricular em potencial: Seu(a) irmão(ã) 

estava na cozinha trabalhando nos preparativos do jantar e pediu que você 

cortasse uma cebola, cuja massa é de aproximadamente 100g, a fim de ajudá-

lo(a) na preparação de um frango xadrez. Nesse processo seus olhos 

começaram a arder e lacrimejar. Então, você lembrou que estudou alguns 

fenômenos químicos nas aulas de química e pensou: no corte da cebola há 

desprendimento de dióxido de enxofre, que quando exposto ao ar, se oxida a 

trióxido de enxofre. Esse gás reage com a umidade dos olhos formando o ácido 

sulfúrico. Nesse momento seu(a) irmão(a) perguntou: Mano(a) por que 

choramos quando cortamos a cebola? Para responder a seu(a) irmão(a) 

utilizando o pensamento químico, perguntamos:  

a) Como você representaria quimicamente este fenômeno ocorrido no corte 

da cebola? Explique a sua resposta.   

b) Demonstre como você determinaria a percentagem de enxofre na 

cebola, supondo que esta cebola tinha uma massa de 100g e que foram 

produzidos 9,8mg de ácido sulfúrico. Demonstre como chegou a sua 

resposta. 

 

g) Problema Orientado 
 

Um problema orientado caracteriza-se pelo fato de sua estruturação e 

enunciado sugerir uma abordagem e fornecer sugestões escritas e ajuda 

durante a resolução (LOPES, 1994). A caracterização deste tipo de problema 

aproxima-se do problema informal quanto à formulação e do problema 

curricular no que se refere à resolução. Entretanto, para resolver o problema do 

tipo orientado dar-se foco na relação entre conhecimento químico, aluno e 

professor, enquanto, no processo de resolução do problema curricular percebe-

se uma relação que se centra no conhecimento químico e no aluno.  
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Para exemplificar um problema orientado elaboramos a situação: 

Suponha que para atender a uma pesquisa solicitada na disciplina de Química 

sobre como ocorre a formação da água no estado gasoso o professor sugeriu 

que fosse realizada a leitura de textos pelos alunos sobre este assunto e 

realizou um experimento:  

Recipiente hermeticamente fechado, em alta temperatura e em presença de 

catalisador. Nesse recipiente continha uma mistura inicial de 6 mols de gás 

hidrogênio e 4 mols de gás oxigênio. O professor disse aos alunos para 

considerar que a reação ocorrida entre os dois gases fosse completa. E então 

fez a seguinte pergunta: Como você representaria através de um desenho, o 

estado final do sistema reacional dentro do recipiente (MORTIMER & 

MACHADO, 2002). Nesse caso, entendemos que o enunciado deste problema 

sugere uma abordagem de resolução de problemas articulada a uma atividade 

experimental.    

 
h) Problema Apropriado 

 
Um problema apropriado caracteriza-se pela participação do aluno em 

sua origem e/ou seu processo de formulação. Sua forma de abordagem pelo 

professor, em sala de aula, desperta o interesse e vai ao encontro das 

necessidades internas de conhecimento do aluno (LOPES, 1994). Deste modo, 

há uma maior possibilidade do aluno em reconhecer e enfrentar o problema 

como seu. O problema apropriado difere dos problemas formal, informal, 

curricular e orientado, principalmente, quanto ao seu processo de formulação 

em que se torna explícito a participação ativa do aluno. Por exemplo: Suponha 

que o professor nas primeiras aulas do ano letivo perguntou aos alunos a 

respeito do que fizeram nas férias. E observou que houve participação e 

interesse dos alunos em comentar sobre este assunto. Após está etapa o 

professor propôs aos alunos um problema potencial:  

No período de férias você e sua família foram descansar numa das belas 

praias do litoral Sul de Pernambuco. No retorno das férias, após 30 dias, seu 

Pai percebeu que algumas das partes metálicas do seu automóvel voltaram 

com ferrugem e logo levou o carro a uma oficina mecânica para fazer uma 

manutenção. Analisando a situação ocorrida, responda: 
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a) Você afirmaria para o seu Pai que o enferrujamento é um fenômeno 

denominado de reação química? Explique sua resposta.  

b) Se as férias fossem em uma cidade do interior a reação de 

enferrujamento teria ocorrido de forma tão rápida? Explique sua 

resposta. 

 

i) Problema Dado 
 
Em contraposição ao problema apropriado, um problema é considerado 

dado quando é apresentado pelo professor aos alunos sem que eles tenham 

participado do processo de formulação e/ou se a sua abordagem, em sala de 

aula, não foi ao encontro dos interesses e concepções dos alunos (LOPES, 

1994). Vejamos um exemplo: Em uma aula sobre estequiometria o professor 

apresentou aos alunos um problema, que foi anteriormente formulado, 

entretanto percebeu que não houve motivação por parte dos alunos para 

resolvê-lo. Para que um problema dado se transforme em apropriado, 

geralmente, tem que haver um trabalho de discussão e negociação do 

professor com os alunos, de forma a que o problema possa atender às 

necessidades internas de aprendizagem destes. Para fins de exemplificação 

elaboramos um problema dado da seguinte forma: um sujeito exagerou na 

ingestão de iguarias no final de semana. E, na segunda-feira, apresentou 

sintomas de azia estomacal que muito lhe incomodava. Diante desse contexto, 

o professor perguntou aos alunos:  

a) Que tipos de alimentos consumidos em excesso podem causar azia 

estomacal?  

b) Que produto químico o sujeito pode ingerir para eliminar a azia? 

Represente quimicamente, o que ocorre no estômago quando este 

produto é ingerido?    

c) Considerando que o sujeito ingeriu 5,0mg da classe de substância 

química sugerida no item (b) para eliminar azia, qual a quantidade dessa 

substância expressa em mol. Demonstre como chegou a sua resposta. 

 

j) Problema Real 
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Um problema real caracteriza-se por estar relacionado com as 

necessidades efetivas da sociedade nos mais variados domínios (LOPES, 

1994). Este tipo de problema difere dos problemas formal, informal, curricular, 

apropriado, orientado e dado pelo fato de sua formulação emergir de um 

contexto real, seu processo de resolução envolver a participação de sujeitos e 

requerer conhecimentos relacionados ao contexto escolar, buscando 

articulação com outros domínios de conhecimentos e parcerias que 

representam outros segmentos da sociedade.   

Como um exemplo de problema real, apresentamos: Suponha que você 

enquanto estudante do ensino médio participou de uma visita técnica, 

promovida pela sua escola, a uma indústria situada na cidade de Escada em 

Pernambuco (PE). Durante o percurso para chegar à indústria, que passava 

pela BR-101/Sul, você, seus colegas de turma, professores e o motorista do 

ônibus viram quando um caminhão-tanque tombou nas proximidades do Rio 

Pirapama que corta a cidade do Cabo de Santo Agostinho em PE, causando o 

vazamento de 30 toneladas de ácido sulfúrico concentrado. Para minimizar o 

impacto ambiental causado no rio e manter a segurança das pessoas que 

residem nas proximidades do local do acidente, perguntamos: 

a) Que substância química você utilizaria para neutralizar o ácido derramado? 

Explique a sua resposta. 

b) Considerando que o ácido sulfúrico contido no caminhão-tanque apresenta 

98% de pureza, que quantidade mínima em gramas da substância do item (a) 

você utilizaria para neutralizar totalmente este ácido. Demonstre como chegou 

a sua resposta. 

c) Qual a instituição que você buscaria acionar para resolver este problema?    

A seguir continuaremos a descrição dos problemas classificados como 

2) cotidianos e 3) científicos propostas por Pozo (1998). 

 
2.2.2 Problemas Cotidianos 

          

Pozo (1998) define problemas cotidianos como aqueles que podem ser 

assumidos pelos sujeitos como “seus problemas”, com as devidas 

conseqüências quanto a motivação e a necessidade de resolvê-los. O objetivo 

de resolver problemas cotidianos centra-se em alcançar sucesso, em outras 
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palavras, no resultado prático obtido. Isso porque nos problemas da vida diária 

os sujeitos lidam com o conhecimento cotidiano que costuma estar orientado 

mais para o sucesso do que para a busca de explicações sobre as possíveis 

razões da ocorrência destes problemas.  

Podemos citar como exemplo de um problema cotidiano que é comum 

para sujeitos de várias idades é tentar encestar uma bola numa cesta de 

basquete. Geralmente, devido a pouca velocidade inicial, a bola descreve uma 

trajetória parabólica bastante fechada, o que torna a finalidade de encestar 

bastante difícil. Nesse caso, o que o sujeito pretende quando atira a bola na 

cesta é ter sucesso, conseguir com que a bola entre na cesta o maior número 

de vezes possível, de tal maneira que, se descobrir ou aprender um 

procedimento eficaz para obter esse sucesso, tenderá a reproduzi-lo, 

transformando a tarefa num simples exercício (POZO, 1998).  

 
2.2.3 Problemas Científicos 

 
 Os problemas científicos são aqueles que surgem ou são elaborados a 

partir de questionamentos, motivações e para responder a necessidades 

práticas e teóricas relacionados à ciência. A finalidade de resolver problemas 

científicos centra-se na busca de respostas para compreender melhor os 

fenômenos através de modelos que são projetados para interpretar ou 

representar a realidade que nos cerca. A ciência se utiliza de métodos ou 

estratégias através dos quais os problemas científicos são resolvidos e também 

propostos. Os métodos se fundamentam na formulação de hipóteses derivadas 

de modelos teóricos, na experimentação e em medições quantitativas e 

abordagens qualitativas para tratar os problemas (POZO, 1998). Um exemplo 

de problema científico que os cientistas enfrentaram foi a tentativa de buscar 

possíveis respostas para o seguinte problema: Qual a natureza da matéria? 

Como é constituída a matéria? Para isso, ao longo dos séculos e com o avanço 

da tecnologia os cientistas construíram modelos teóricos e interpretações cada 

vez mais sofisticadas que pudessem explicar a constituição da matéria. A 

procura de respostas para este problema contribuiu para avanços tecnológicos 

atuais, como por exemplo, técnicas de ressonância magnética, 

ultrassonografia, e mudanças mais relevantes para a revolução metodológica 
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na forma de entender a origem e os modos como à ciência moderna se 

desenvolve.    

Apresentamos na figura 1 uma síntese da tipologia dos problemas 

discutidos anteriormente. 

 

 
 
2.2.4 Diferenças no processo de Resolução de Problemas Escolares, 
Cotidianos e Científicos 

 

Os problemas cotidianos se diferenciam dos científicos na forma e 

significado atribuídos a seu processo de resolução. Na resolução de problemas 

cotidianos deseja-se alcançar um resultado prático orientado para obtenção de 

sucesso, enquanto, na resolução de problemas científicos há uma preocupação 

com o significado teórico do resultado obtido. Exige-se um processo reflexivo 

na forma de resolver os problemas cotidianos, que geralmente é guiado por 

idéias implícitas dos sujeitos, sem necessariamente ter que explicitar o 

raciocínio utilizado. Diferentemente, o processo de resolução dos problemas 

científicos é conduzido a partir da defesa de hipóteses científicas. O problema 

científico está voltado para a busca de explicações. E isso implica em uma 

reflexão sobre os resultados, visando uma compreensão do problema científico 

e uma busca de generalização dos resultados para que possa ser aplicado a 

novos problemas. Os procedimentos de investigação dos problemas científicos 

baseiam-se num raciocínio sistemático, buscando o rigor e o quanto possível 

mais objetivo. Em contraposição, os problemas cotidianos, de um modo geral, 

recorrem a processos de tentativa e erro e à análise de casos que já 

 

Figura 1: Tipologia dos problemas (Pozo, 1998); Lopes (1994) 

Problemas Escolares: 
 

qualitativo, quantitativo, 
pequenas pesquisas, formal, 
informal, curricular, orientado, 

dado, apropriado e real. 

 

Problemas Científicos  

 

Problemas Cotidianos 
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aconteceram e apresentaram procedimentos eficazes de resolução (POZO, 

1998).  

No processo de resolução, os problemas escolares (Pozo, 1998) se 

diferenciam dos problemas científicos pelo fato de que no primeiro, os dados e 

as informações necessárias para resolver o problema, geralmente, são 

proporcionados pelo professor, pelo livro didático, ou por ambos 

simultaneamente. Em geral, o aluno não encontra um problema que sinta 

necessidade de resolver, mas sim que lhe é proposto um problema que precisa 

resolver. Nesse aspecto, os problemas escolares também se diferenciam dos 

problemas cotidianos, por estes serem reconhecidos pelos sujeitos como seus, 

bem como pela necessidade e disposição para resolvê-los. Por outro lado, 

diferente dos problemas escolares, uma das primeiras etapas do processo de 

resolução de problemas científicos é a coleta de informações e o 

reconhecimento do problema por parte do pesquisador/cientista.            

O processo de resolução de problemas escolares pode representar 

uma ponte entre os problemas cotidianos e científicos. Pois, geralmente, na 

resolução de problemas escolares os alunos utilizam seus conhecimentos 

prévios, que em parte tem origem no conhecimento cotidiano, e também 

formulam hipóteses que visam conduzir a resolução de problemas científicos. 

As hipóteses podem se caracterizar como possíveis respostas aos problemas 

escolares que, geralmente, são postas à prova durante o seu processo de 

resolução. É importante ressaltar que a formulação de hipóteses no contexto 

escolar guarda suas limitações quando comparamos com o contexto científico. 

Como por exemplo, o próprio enunciado do problema escolar e seu contexto 

eliminam algumas possibilidades de formulação de hipóteses por parte do 

aluno, assim como, o pouco tempo para sua resolução e a pouca 

disponibilidade de instrumentos, nas escolas, que disponham de precisão 

adequada para que experimentos possam ser projetados pelos alunos a fim de 

que possam realizar procedimentos de comprovação de hipóteses, quando 

necessário (POZO, 1998).  

Em revisão de alguns artigos (García-García, 2000; Santos & Gói, 2005; 

Sequeira & Ferraz, 2005; Silva & Nuñez, 2002; Lima & Silva, 1997; Escudero & 

Flores, 1996) que discutem sobre o uso da estratégia de solução de problemas 

como forma de ensino e aprendizagem de conceitos químicos percebe-se que 
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alguns autores usam o termo situações-problema, outros discutem as 

diferenças e semelhanças entre situação-problema e problema. Nessa 

perspectiva, torna-se relevante para ampliar nosso estudo discutir o conceito 

de situação-problema e sua relação com problema.         

    

2.3 O Conceito de Situação-problema: relação entre Situação-problema e 
Problema.  

 

Para Meirieu (1998) situação-problema enquanto estratégia de ensino 

e aprendizagem consiste numa situação didática na qual é proposta ao sujeito 

uma tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. 

Essa aprendizagem, que “constitui o verdadeiro objetivo da situação-problema, 

ocorre quando o sujeito vence obstáculos na realização da tarefa” (MEIRIEU, 

1998, p. 192). O obstáculo a transpor pode requerer a compreensão e 

utilização de um conceito, a articulação entre conceitos ou a eficácia social de 

uma produção, etc. Nessa perspectiva, a situação-problema consiste na 

interação entre problema/resposta, para que durante a resolução do problema, 

a aprendizagem se realize.  

Vale salientar, que o termo obstáculo deve ser entendido como uma 

concepção prévia fortemente estruturada pelo aluno e tão distinta da científica 

que não apresenta suporte, nem nenhum elemento que a aproxime da 

concepção científica (MEIRIEU, 1998). Por exemplo, quando o aluno concebe 

que um bloco de madeira em qualquer formato sempre flutua em líquidos sem 

levar em conta a relação entre a sua massa e volume e a densidade do líquido. 

Na perspectiva de promover aprendizagem torna-se importante identificar os 

obstáculos apresentados pelos alunos procurando pensar em maneiras de 

propiciar uma evolução intelectual (ASTOLFI; DEVELAY, 2008; MEIRIEU, 

1998). Uma das maneiras de proporcionar progresso intelectual seria através 

da associação entre objetivo de aprendizagem e obstáculos (objetivo-

obstáculo) que trata da caracterização dos obstáculos como um modo de 

seleção dos objetivos de aprendizagem (ASTOLFI; DEVELAY, 2008).   
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Para tornar mais clara a noção de objetivo-obstáculo pode-se imaginar 

um exemplo de uma situação-problema cujo objetivo de aprendizagem dos 

alunos é a compreensão do conceito e propriedades de ácido fraco e solúvel. 

No processo de construção do conceito de ácido fraco e solúvel, o 

professor pode promover uma estratégia de ensino-aprendizagem partindo de 

uma situação-problema a ser resolvida experimentalmente pelos estudantes. O 

professor sabendo que os alunos conhecem os ácidos fortes e também 

possuem conhecimentos acerca dos indicadores ácido-base pode fazer a 

seguinte demonstração experimental no laboratório ou em sala de aula: 

Em dois recipientes, têm-se 50 mL de soluções aquosas de igual 

concentração (0,1 mol/L) dos ácidos clorídrico e acético em cada um deles. 

Quando se adicionam quantidades iguais de gotas da solução do indicador 

alaranjado de metila, nas soluções dos dois ácidos, observa-se que elas 

tomam diferentes colorações. Então, o professor propõe aos alunos a seguinte 

situação-problema: Por que as soluções tomam diferentes colorações se 

estamos tratando de soluções de ácidos de igual concentração inicial? 

Para resolver a situação-problema os alunos precisam aprender que os 

ácidos fracos apresentam um grau de ionização em meio aquoso em torno de 

5%. E que por isso, uma de suas propriedades é reagir com a água formando 

íons OH- (hidroxila). Esta reação é denominada de hidrólise. A formação de 

íons hidroxila confere ao sistema reacional um comportamento básico, então 

quando se adiciona gotas do indicador de alaranjado de metila a solução 

aquosa de ácido acético observa-se uma coloração laranja. Todavia, o ácido 

clorídrico caracteriza-se como um ácido forte, pois quando dissolvido em água 

apresenta um grau de ionização próximo de 100% produzindo H+ (íons 

hidrogênio), que confere a solução deste ácido uma coloração vermelha na 

presença de alaranjado de metila, indicando que o meio está ácido.  

Nessa perspectiva, possíveis obstáculos podem ser identificados pelo 

professor, como por exemplo, o fato dos alunos conceberem que a adição de 

alaranjado de metila a soluções de ácidos sempre apresentam coloração 

vermelha. Entretanto, este obstáculo precisa ser transposto para que os alunos 

possam compreender o conceito e propriedades de ácidos fracos e solúveis em 

água, e assim possam resolver a situação-problema. Durante a resolução da 

situação-problema a interação entre problema e resposta pode ocorrer quando 
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o aluno reconhece o problema proposto através da tarefa e procura buscar 

respostas que possam resolvê-lo e promover aprendizagem.  

Um outro exemplo em que se pode visualizar a associação objetivo-

obstáculo seria: um grupo de professores de francês de 1º e 2º anos do 1º ciclo 

secundário, questionando-se quanto às dificuldades que seus alunos 

encontram na passagem da linguagem oral à linguagem escrita, foi levado a 

observar que um dos obstáculos maiores se constituía pela baixa capacidade 

de pronominalização: Diante disso, o grupo propôs a situação-problema: A 

partir de uma transcrição escrita de uma intervenção oral, caberá aos alunos 

distribuídos em duplas, diminuir o número de frases sem, com isso diminuir o 

número de palavras e conservando, ao mesmo tempo, a inteligibilidade do 

texto (MEIRIEU, 1998).      

Macedo (2002), a semelhança de Meirieu (1998), também lida com a 

idéia de situação-problema. Ele considera uma situação-problema como 

fragmentos de situações reais que estão relacionadas com o nosso trabalho, 

nossa interação com as pessoas, nossa realização de tarefas, nosso 

enfrentamento de conflitos. Tais situações referem-se, pois, a “recortes de algo 

sempre aberto, dinâmico e refletem também aquilo que é problemático” (p. 

115). 

Pode ser observado que ambos definem situações-problema sob óticas 

diferentes. Enquanto Macedo enfatiza o caráter contextualizador intrínseco às 

situações-problema, Meirieu volta-se para o trabalho didático que a situação-

problema representa e que é segundo este autor, gerador de aprendizagem. 

Contudo, apesar das diferenças, os dois autores convergem quando tratam: (1) 

as situações-problema devem representar recortes da vida real; (2) devem 

conter um obstáculo que ao ser transposto conduzirá a sua resolução e (3) 

devem representar um problema que propicie a mobilização de recursos, 

tomadas de decisões e escolhas.  

No ensino que parte da resolução de situações-problema é colocado 

para o sujeito uma situação que possibilita a construção de seus 

conhecimentos. Pois, a situação-problema, enquanto situação didática propõe 

uma tarefa para o sujeito resolver que apresenta de uma forma geral, a 

seguinte estrutura: permitir que os sujeitos efetuem as operações mentais 

(dedução, indução, dialética ou divergência) solicitadas; respeitar o raciocínio 
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de cada um, porém sem renunciar a objetivos comuns de aquisição intelectual; 

identificar os resultados obtidos em termos de aquisição pessoal, procurando 

desvinculá-los das condições de sua aprendizagem e relacionar continuamente 

os resultados obtidos com os procedimentos utilizados durante a busca da 

solução do problema (MEIRIEU, 1998). 

Durante a elaboração de uma situação-problema Meirieu (1998) 

ressalta que se devem levar em conta os seguintes aspectos: propor aos 

alunos a realização de uma tarefa; a tarefa só pode ser executada se o 

obstáculo for transposto; a tarefa deve apresentar um sistema de restrições a 

fim de que os alunos não executem a tarefa sem enfrentar os obstáculos; deve 

ser fornecido aos alunos um sistema de recursos (materiais e instruções) para 

que eles possam vencer o obstáculo.  

Durante a estruturação de uma situação-problema é fundamental 

analisar se a mesma fornece materiais e instruções que possam suscitar uma 

ou mais operações mentais requeridas. A realização dessas operações 

mentais pelo sujeito pode levá-lo a transposição do obstáculo, o qual está 

relacionado a uma determinada aquisição do conhecimento proposta pelo 

professor (MEIRIEU, 1998). 

Para se elaborar uma situação-problema Macedo (2002) sugere aos 

professores que se façam o seguinte questionamento: 

 
Quais são os conteúdos que valorizamos ao elaborar uma situação-
problema? Como recortá-los em algo concreto, prático, em tarefas ou 
questões de uma prova? Quais são os indicadores ou elementos que 
nos possibilitarão saber o quanto nossos alunos dominam esse 
conhecimento? Como recortar algo significativo para ser discutido, 
analisado, avaliado? (MACEDO, 2002). 

 

De acordo com a visão de Meirieu (1998) sobre situação-problema 

consideramos que problema não pode ser visto como algo per si, isolado do 

que se busca com ele mobilizar. A situação-problema refere-se a uma situação 

didática. Dai porque Meirieu (1998) ao tratar desta questão refere-se à 

situação-problema2 e não apenas a problema. 

                                                 
2 Na área de Educação em Ciências/Química e Matemática não há um consenso no uso das 
expressões situação-problema e problema, bem como na tipologia dos problemas. Neste 
trabalho procuramos delimitar o significado do que consideramos ser um problema e uma 
situação-problema e discutir possíveis relações entre o signifcado destes termos.   
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Consideramos que um dos aspectos comuns na elaboração de 

situação-problema e problema é o fato dos alunos serem levados a resolver 

uma tarefa que apresenta obstáculos intrínsecos a serem superados ou 

perguntas que emergem ou são formuladas a partir de recortes da vida real ou 

contextos que simulem aspectos da realidade. Uma outra semelhança é que 

durante a formulação didática da situação-problema e do problema precisa-se 

levar em conta os seguintes requisitos:  

 

1) o nível de preparação e possibilidades dos estudantes (a 

situação-problema e o problema não podem ser tão fáceis que 

não provoquem dificuldades, nem tão difíceis que fiquem fora do 

alcance cognoscitivo dos estudantes; de maneira que o 

problema se situe na “zona de desenvolvimento proximal de 

Vygotsky”); 

2) sua formulação deve refletir um caráter perspectivo, a fim de 

dirigir a atividade cognoscitiva na busca investigativa e deve ser 

dinâmica, refletindo as relações causais entre os processos 

estudados (SILVA; NUÑEZ, 2002). 

 

Um aspecto da estrutura de uma situação-problema que se assemelha 

ao problema, é que ambos permitem aos sujeitos várias possibilidades de 

estratégias para resolver o problema apresentado, quer sejam em caráter 

coletivo, individual ou a associação entre ambos. 

No que diz respeito às relações entre situação-problema e problema 

Silva e Nuñez (2002) assinalam que a situação-problema encontra sua forma 

de expressão no problema, subordinado a um objetivo de aprendizagem 

formulado, mas sem solução aparente. Então, Silva e Nuñez (2002) definem o 

problema como a contradição própria da situação-problema assimilada pelo 

aluno. A definição do problema por cada aluno, implica na definição das 

fronteiras entre o conhecido e o não conhecido, delimitando-se o conteúdo 

deste último. É necessário destacar que, seguindo esta perspectiva, qualquer 

problema é produto de uma situação-problema, mas nem toda situação-

problema pode levar a um problema, pois, o aluno pode ter diferentes reações 

frente às situações e assim, uma situação na qual se pretendia gerar um 
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conflito cognitivo, portanto um problema, pode não chegar a constituir-se como 

tal. Daí porque afirmamos que nem toda situação-problema pode constituir-se 

como problema. 

Para tornar mais claro a noção de situação-problema apresentamos um 

exemplo cujo objetivo de aprendizagem pelos alunos é construir a definição 

para o conceito de mistura azeotrópica (SILVA & NUÑEZ, 2002). 

Com essa intenção, no termo de equilíbrio de fases, estuda-se a 

variação de temperatura de ebulição de líquidos puros à pressão constante. O 

professor sabe que os fenômenos a seguir são conhecidos pelos alunos: os 

alunos sabem que os líquidos puros mudam de estado à temperatura 

constante, quando a pressão é constante. E que quando se trata de uma 

mistura de dois líquidos, a temperatura de ebulição varia em função da 

variação da composição dos líquidos na mistura, à pressão constante. Cria-se 

a seguinte situação-problema na sala de aula: Quando se aquece uma mistura 

de ácido clorídrico (HCl) e água, à pressão constante, a temperatura começa a 

aumentar, observa-se que a mudança de estado começa à temperatura 

variável, mas a temperatura de ebulição se fixa em 106,5º C, embora o sistema 

continue absorvendo energia em forma de calor. Partindo dessa situação o 

professor propõe o seguinte problema para os alunos: Como é possível que 

isso aconteça (ferver à temperatura e pressão constantes), quando se trata de 

uma mistura e não de um líquido puro? 

 A resolução dessa situação-problema implica numa busca organizada, 

que se realiza pela formulação de possíveis hipóteses pelos alunos e sua 

socialização em grupo; elaboração de estratégias para checar as hipóteses 

formuladas, através da busca de conhecimentos que forneçam elementos 

suficientes para resolver o problema; a sistematização e socialização de 

possíveis respostas ao problema que permita aos estudantes se apropriarem 

de novos conhecimentos sobre as propriedades dos ácidos e das misturas 

azeotrópicas. 

Considerando o exemplo de situação-problema anteriormente citado 

entendemos que a elaboração de situações-problema pode não ser tarefa fácil 

para os professores. Assim, a dificuldade em tornar uma situação-problema 

num objeto de reflexão cientifica dentro do contexto escolar é um grande 

desafio para o professor. 
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 Corroborando com esta afirmativa os resultados de uma pesquisa 

desenvolvida por Santos, Almeida e Campos (2005) que objetivou investigar 

como três professores de química do ensino médio concebem a noção de 

situação-problema como forma de desenvolver competências na escola e o 

percurso por eles percorrido no processo de elaboração de uma situação-

problema, a partir do tratamento de água, mostrou a importância destes 

docentes se apropriarem melhor dos conhecimentos relativos à estruturação de 

uma situação-problema proposta por Meirieu (1998), as competências e 

habilidades referentes ao conhecimento de Química conforme orientações dos 

PCN do ensino médio (Brasil, 2002), bem como, da tecnologia de tratamento 

de água vinculada aos aspectos conceituais, procedimentais, sociais, 

ambientais, econômicos e políticos inerentes a este tema, a fim de que esta 

situação-problema possa ser implementada em sala de aula. 

 
2.4 O Conceito de Exercício: diferenças entre Problema e Exercício 
 

No âmbito escolar o exercício pode ser entendido como uma situação 

em que o aluno dispõe de resposta, utilizando de mecanismos automatizados 

que levam a solução de forma imediata, priorizando a memorização de regras, 

fórmulas, equação e algoritmos (LOPES, 1994; POZO, 1998). Os exercícios 

são solucionados com base no uso de habilidades e técnicas já aprendidas, em 

outras palavras, transformadas em rotinas automatizadas como conseqüência 

de uma prática contínua. 

Ao analisar as características de exercícios percebe-se que todas as 

informações necessárias estão presentes em seu enunciado. Em se tratando 

de exercícios de Química, geralmente são dadas a priori as equações, e 

fórmulas, existindo uma única resposta correta. O processo de resolução de 

exercício é típico e conhecido uma vez que o aluno terá que observar as 

equações, fórmulas e memorizar regras e algoritmos químicos após seu estudo 

teórico (LOPES, 1994). 

Torna-se importante diferenciar exercício de problema no contexto 

escolar, em especial nas aulas de Química. Exercícios envolvem a realização 

de atividades com o uso de mecanismos repetitivos, com um investimento 

mínimo de recursos cognitivos, enquanto resolver problemas implica na busca 
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de soluções originais (POZO, 1998). De forma resumida, exercícios e 

problemas podem apresentar semelhanças em alguns aspectos, por exemplo: 

1) em relação ao conteúdo declarativo, em especial, de Química a ser 

abordado nas aulas; 2) nos casos em que se lida com conteúdos que envolvem 

quantidades ambos podem exigir o uso de habilidades básicas da matemática; 

3) podem requerer a interpretação de seus enunciados, gráficos e tabelas por 

parte do aluno.     

No tocante a resolução de problemas e tomando por base o ponto de 

vista dos processos utilizados por quem resolve um problema, este diferencia-

se do exercício, pois, não pode ser resolvido por meio da recordação, da 

reprodução, ou da aplicação exclusiva de um algoritmo. Desta forma, o 

problema pode também ser definido pelo processo de resolução adotado por 

quem o resolve e não apenas pelo grau de dificuldade que o problema 

representa para quem o resolve.   

A seguir, no quadro 3 apresentamos algumas diferenças entre 

exercício e problema. Os dados deste quadro foram construídos a partir da 

revisão bibliográfica de diversas fontes (CAMPOS & NIGRO, 1999; SANTOS, 

et al.; 2007, LOPES, 1994).  
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Quadro 3 – Diferenças entre exercício e problema  
Exercício Problema 

Existe uma solução Existe resolução 
São solucionados São enfrentados 
São extremamente objetivos São mais subjetivos 
Existe uma única resposta correta Existe a melhor resposta possível 
Utilizam técnicas para chegar a 
uma solução 

Exigem o uso de estratégias de resolução 

Exemplos:  
 
1) Analise as equações a seguir e 
classifique como fenômenos físicos 
ou químicos: 
 
a) [Al3+

(aq) + 3H2O (l) ↔ Al(OH)3 (s) + 
3H+ (aq)]   
 
 
b) [Cl2 (g) + H2O (l) ↔ HOCl (aq) + H+ 
(aq) + Cl- (aq)]  
 
 
c) H2O (l)  ↔  H2O (s) 

Exemplos: 
 
1) A professora Tânia antes de fazer seu 
planejamento para abordar conteúdos como 
fenômenos químicos e físicos na disciplina 
de Química, questionou seus alunos da 1ª 
série do Ensino Médio sobre temas que lhes 
despertassem o interesse e curiosidade para 
discutir nas aulas de Química. A turma citou 
diversos temas e dentre eles predominou a 
temática “Água” centrando-se em seus 
processos de captação, tratamento e 
distribuição nas residências. Diante disso, a 
professora Tânia formulou e propôs a turma 
a seguinte questão:  
Que transformações químicas e físicas 
ocorrem na água captada por uma Estação 
de Tratamento de Água (ETA) até chegar à 
torneira de sua residência como água 
adequada ao consumo humano?  .   

 
Autores como Schnetzler e Santos (1997) também explicitam 

diferenças entre exercício e problema da vida real, através de comparação 

semelhante a que apresentamos no quadro 3. No problema da vida real é 

necessário que haja inicialmente uma problematização do enunciado para que 

as questões centrais do problema possam emergir desse contexto. Enquanto, 

no exercício as questões a serem respondidas são colocadas de forma 

explícita, não necessitando de reflexão por parte dos alunos. O exercício 

apresenta respostas esperadas (padrões), enquanto no problema há a 

possibilidade de múltiplas respostas que dependem do contexto em que o 

problema se insere.  

Comumente o exercício é centrado na mobilização de conteúdos de 

apenas uma disciplina, enquanto o problema propicia articulações com outras 

áreas de conhecimento. No exercício a resposta encontrada é única, com a 

opção de estar certa ou errada. Já no problema a resposta mais adequada é 

aquela que leva em consideração a relação custo/benefício para resolver o 

problema. O exercício enfatiza o conhecimento dirigido no sentido que é 
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utilizado para transmitir conhecimento através da memorização/reprodução. 

Em contraposição, o problema e sua resolução objetivam processos de 

construção e reconstrução de conhecimentos. Na resolução do exercício é 

privilegiada a aplicação de algoritmos com ênfase na repetição e memorização 

de técnicas, leis, fórmulas químicas e matemáticas e regras. Enquanto, na 

resolução de problemas é necessária a elaboração de estratégias que 

permitam possíveis soluções para o problema, através de um processo de 

reflexão e tomada de decisão do melhor caminho a ser seguido 

(SCHNETZLER & SANTOS, 1997). 

 
Quadro 4 - Comparação entre exercício e problema da vida real 

Exercício  Problema da vida real 
Definição completa do exercício Definição imperfeita do problema 
Resultado esperado Alternativas múltiplas de solução 
Foco disciplinar Multidisciplinar 
Certo/errado Custos/benefícios 
Conhecimento dirigido Conhecimento construído 
Aplicação de Algoritmos Elaboração de estratégias que 

proporcionem soluções para o problema 
 
De um modo geral, os professores trabalham exercícios em sala de 

aula quando propõem que os alunos façam uso de uma técnica e enfrentem 

situações ou tarefas já conhecidas, que na maioria das vezes, não representam 

nada de novo para eles e que, portanto, podem ser solucionadas pelos 

caminhos e meios habituais. Nesse sentido, o exercício é normalmente 

utilizado para operacionalizar um conceito, treinar um algoritmo e o uso de 

técnicas, regras, equações ou leis químicas, ou ainda para exemplificar 

conteúdos abordados em sala de aula.  

Segundo Pozo (1998) a resolução de problemas e a realização de 

exercícios se constituem no âmbito educacional de forma contínua, por isso 

nem sempre é fácil estabelecer limites entre essas duas atividades. Todavia, é 

relevante que nas atividades realizadas em sala de aula a diferença entre 

problema e exercício esteja bem definida, principalmente, que professores e 

alunos tenham clareza, consciência e reconheçam que o problema exige algo 

mais de ambas as partes do que um simples exercício repetitivo. Os exercícios 

se constituem como um recurso para o aprendizado de conhecimentos que vão 

auxiliar a resolução de problemas. Além dos exercícios são requeridas 
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estratégias, conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudes (POZO, 

1998). 

Do ponto de vista da elaboração de problemas no contexto escolar é 

possível transformar exercícios em problemas. Entretanto, esse procedimento 

didático pode requerer que o professor compreenda as diferenças entre 

problema e exercício tanto na perspectiva conceitual quanto metodológica 

(SILVA; NUÑEZ, 2002). Para ilustrar apresentamos no quadro 3 exemplos de 

como transformar exercícios em problemas potenciais envolvendo conteúdos 

de matemática e química.   

 
Quadro 5 – Exemplos de exercícios possíveis de serem transformados em 
problemas potenciais nas aulas de matemática e química 

Exercícios Problemas 
Qual o custo para trocar o azulejo da parede 
de um laboratório de química cuja superfície é 
de 60m2, sabendo que cada azulejo possui 
500cm2 e que um azulejo custa R$ 1,00? 

Imagine que você atua como monitor do 
laboratório de química de sua escola. E 
observa que uma das paredes do laboratório 
está com vários azulejos quebrados, 
precisando ser trocados. Você comunica ao 
coordenador de monitoria e ele lhe propõe a 
seguinte tarefa: Diante dessa situação, faça o 
levantamento de qual seria o custo gerado 
para trocar os azulejos da parede do 
laboratório de química? 

Quantos Kg de alumínio se obtém da 
eletrólise de 6 toneladas de bauxita (Al2O3), 
com 65% de pureza?  

Suponha que você é professor e também 
coordena o laboratório de química da escola 
em que atua. A direção da escola solicita a 
você um levantamento do que precisa ser 
trocado no laboratório. Um dos itens é a 
esquadria de alumínio das janelas do 
laboratório. Você resolve socializar este 
assunto com seus alunos do terceiro ano de 
química em que está trabalhando o assunto 
de estequiometria e eletrólise. Eles se 
mostram interessados pelo assunto e você 
propõe a seguinte questão: Quantos Kg de 
bauxita devem ser processados por eletrólise, 
para se obter alumínio necessário para trocar 
a esquadria de alumínio das janelas do 
laboratório de química da escola? 

 

Em relação aos elementos de um problema, uma das principais 

diferenças entre exercício e problema reside na natureza do obstáculo. No 

exercício, o obstáculo quase não existe, favorecendo a utilização de algoritmos 

e aplicação de fórmulas para sua resolução. Entretanto, segundo Meirieu 

(1998) quando os alunos resolvem os problemas e vencem os obstáculos 
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inerentes se cria a possibilidade de compreensão e articulação de conceitos 

inseridos no problema.  

Para melhor compreender a primeira questão específica da pesquisa 

que é: o que os professores de química do ensino médio entendem por 
resolução de problemas consideramos pertinente discutir algumas 

conceituações sobre problema, sua tipologia, a relação entre situação-

problema e problema, bem como o que é exercício e as diferenças entre 

exercício e problema no contexto escolar. Entendemos que fundamentados 

nestes conceitos podemos fornecer possíveis respostas para esta questão. 

Entretanto, como nosso objeto de estudo é mais amplo e trata de como os 
professores de química abordam a resolução de problemas nas aulas de 
química do ensino médio e que tal objeto também diz respeito à prática do 

professor em relação à forma como se dá a abordagem de problemas em sala 

de aula, entendemos que essa prática não ocorre aleatoriamente, mas que há 

uma teoria psicológica subjacente, assim como uma abordagem de ensino que 

fundamenta a forma de conduzir a resolução de problemas, mesmo que isto 

não esteja explícito para o professor. Nesse sentido, algumas teorias 

psicológicas e abordagens de ensino podem se constituir como uma base 

teórica que forneça elementos para responder a segunda questão de pesquisa: 

quais os aspectos em que os professores se baseiam para abordar a 
resolução de problemas envolvendo o conteúdo de estequiometria? Desta 

forma abordaremos a seguir algumas teorias psicológicas e abordagens de 

ensino que fundamentam a investigação e prática de resolução de problemas 

em sala de aula.  

 
2.5 Teorias Psicológicas que fundamentam a Investigação e Prática da 
Resolução de Problemas  

 
2.5.1 Teoria Psicológica Condutivista 
 

O núcleo central da teoria psicológica condutivista constitui-se por sua 

concepção associacionista do conhecimento e da aprendizagem. Assim, 

seguindo os preceitos centrais da teoria condutivista o conhecimento seria 

alcançado por meio da associação de idéias seguindo princípios de 
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semelhança, continuidade e relação de causa e efeito dos conteúdos 

concebidos como objeto de aprendizagem. Em outras palavras, esta teoria 

afirma que o sujeito aprende quando busca semelhanças entre conceitos e 

consegue estabelecer relações de causa e efeito entre os conceitos de forma 

linear (POZO, 2002). Esses são, de acordo com esta teoria, princípios básicos 

da aprendizagem. Assim, as tarefas de aprendizagem privilegiam a 

simplificação e a descontextualização do conhecimento.  

Parece que nos princípios da teoria condutivista não se leva em conta 

o desenvolvimento do pensamento divergente e relações mais complexas que 

podem ser estabelecidas entre os conceitos para que se efetue a 

aprendizagem, sendo consideradas habilidades inerentes ao processo de 

resolver problemas. Então, para a teoria psicologia condutivista o que importa 

na resolução de problemas é a resposta e seu mecanismo de seleção 

associado com o estímulo presente no problema. Dito de outra forma, o 

estímulo (E) para o sujeito é alcançar a resposta (R) correta. O mecanismo de 

seleção é quando o sujeito seleciona os dados que normalmente são 

fornecidos de forma explícita no enunciado e as equações e ou algoritmos 

necessários para resolver o problema.  

            As primeiras investigações na perspectiva condutivista se basearam na 

identificação, através da observação, das estratégias de resolução de 

problemas empregadas por diferentes pessoas com o objetivo de buscar 

semelhanças entre elas. Os resultados dessas investigações apontaram quatro 

etapas semelhantes: 1) a preparação, que se refere ao acúmulo de 

informações, 2) a incubação que diz respeito à escrita transitória do problema, 

3) a iluminação que significa dar-se conta repentinamente do problema e a 4) 

verificação que diz respeito à descoberta da solução para o problema 

(WALLAS, 1926; MAYER, 1981 apud PERALES PALÁCIOS, 1993).  

Podemos considerar que a etapa de preparação inicia-se quando o 

professor explica o conteúdo com a intenção de que o aluno acumule 

informações. A incubação refere-se a representações iniciais feitas pelos 

alunos de forma escrita na tentativa de resolver as questões propostas pelo 

professor após a explicação do conteúdo. E consiste ainda em tentativas de 

respostas provisórias para resolver as questões. A iluminação ocorre quando o 

aluno consegue interpretar o que é solicitado na questão para resolvê-la. A 
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verificação ocorre quando o aluno encontra a resposta correta para questões 

que objetivam a aplicação do conteúdo que lhe foi anteriormente explicado pelo 

professor.  

Em trabalhos realizados por Polya (1965) e Polya (1968 apud 

PERALES PALÁCIOS, 1993) foram investigadas as estratégias que os sujeitos 

utilizam para resolver problemas considerados muito difíceis na área da 

matemática. Nesses trabalhos foi identificado que os sujeitos fracionam o 

processo de resolução como se o problema fosse constituído de diversas 

partes, dividindo-os em subproblemas mais simples que admitem uma solução 

(PERALES PALÁCIOS, 1993). Os trabalhos de Polya estão em consonância 

com as investigações citadas anteriormente na perspectiva condutivista por 

entender que os sujeitos resolvem problemas de forma fracionada e não um 

todo. Nesse sentido, consideramos que a perspectiva condutivista contribui 

para a realização de atividades de resolução de exercícios e não de problemas 

em sala de aula.  

 
2.5.2 Teoria Construtivista  

 

Diferentemente do condutivismo, a teoria construtivista procura 

valorizar o processo utilizado para resolver problemas em sua totalidade; o 

pensamento divergente e as possíveis alternativas de respostas para sua 

resolução. O construtivismo preconiza que o conhecimento não é transmitido, 

mas construído ativamente pelos indivíduos; aquilo que o sujeito já sabe 

influencia na sua aprendizagem. Seguindo os pressupostos da teoria 

construtivista, o indivíduo em seus aspectos cognitivos, sociais e afetivos, não 

é um simples produto do ambiente nem um mero resultado de suas 

disposições inatas, mas sim uma construção da interação ativa deste com o 

ambiente em que vive. Sendo assim, o conhecimento não é uma cópia da 

realidade, mas uma construção humana (LIMA; FILHO; NUÑEZ, 2004) 

Nessa perspectiva, segundo os preceitos da teoria construtivista 

aprende-se por processos de reestruturação das teorias das quais fazem parte 

os conceitos, enquanto na teoria condutivista preconiza-se que a aprendizagem 

ocorre por mecanismos de associação (POZO, 2002).   
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Em relação à teoria construtivista é importante ressaltar que na 

literatura atual, relativa ao ensino de ciências, são apresentados vários 

sentidos para o termo construtivismo. Dentre eles, podemos citar: o 

epistemológico, o psicológico e o educativo. No sentido epistemológico Rodrigo 

e Cubero (2000 apud Lima; Filho; Nuñez, 2004) descrevem o construtivismo 

como uma concepção epistemológica que procura explicar a natureza do 

conhecimento, isto é, como este surge e se desenvolve. Isto consiste em um 

aspecto importante a ser considerado, no sentido de que a concepção que o 

professor apresenta sobre como se desenvolve a ciência pode influenciar sua 

perspectiva de ensino e sua forma de abordar a resolução de problemas em 

sala de aula.  

No sentido psicológico e educativo, destacamos: a) o construtivismo 

cognitivo centrado na teoria do processamento de informação e b) o 

construtivismo piagetiano que se constituem como algumas das teorias que 

fundamentam diversas investigações sobre a resolução de problemas 

(GANGOSO, 1999).  

  Quanto à resolução de problemas fundamentada na perspectiva 

construtivista afirma-se que é necessário buscar a dependência entre o 

processo de resolução do problema e o conteúdo em que se contextualiza o 

problema. Portanto, na perspectiva construtivista o raciocínio não somente tem 

forma mais também conteúdo (POZO, 2002). A novidade deste enfoque se 

apóia nos estudos dos modelos de pensamento circunscritos às situações 

específicas dos problemas. Por isso, considera-se o processo de resolução de 

problemas independente de sua estrutura lógica e fortemente dependente de 

sua representação mental e compressão por parte do sujeito e em especial de 

suas idéias prévias sobre os conceitos implicados. Assim, um sujeito apresenta 

uma boa capacidade para resolver problemas quando busca a mobilização de 

conceitos bem diferentes e que sejam relevantes para os problemas que se 

deseja resolver (POZO, 2002).    

 A perspectiva construtivista avança quando comparada à teoria 

condutivista, no sentido de conferir especial relevância para a mobilização das 

concepções prévias dos sujeitos sobre os conceitos científicos que se 

encontram inseridos no problema que lhes são propostos para resolver. Além 

de destacar a necessidade de se considerar a influência do contexto no qual se 
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insere o problema para o seu processo de resolução. Dito de outra forma, as 

estratégias utilizadas para resolver problemas dependem da área de 

conhecimento específica, na qual, o problema se insere. 

Contudo, vale destacar que há idéias sobre o que está envolvido na 

elaboração do conhecimento químico, em particular, que procuram avançar em 

relação às contribuições construtivistas incorporando contribuições mais 

recentes. Como por exemplo, a idéia de que aprender ciências/química requer 

que os alunos sejam introduzidos numa forma diferente de pensar sobre o 

mundo natural e de explicá-lo (DRIVER et al., 1994). Nessa perspectiva, 

investigações desenvolvidas pelos autores Machado e Mortimer (2007) tem 

evidenciado que os discursos que circulam nas salas de aula são fundamentais 

para a elaboração de uma determinada forma de falar e pensar sobre o mundo, 

empregando a química. Assim para estes autores, constrói-se conhecimento 

não apenas pela perspectiva da interação, mas também do diálogo.   

Segundo Machado e Mortimer (2007), nas interações que ocorrem no 

âmbito escolar, vários discursos e visões de mundo estão circulando: o do livro 

didático, do professor, dos colegas, dos fatos experimentais, do senso comum 

e da mídia.  Para que estes discursos e visões possam ser incorporados pelos 

alunos não basta apenas interagir, é fundamental contemplar as formas de 

pensar e falar dos alunos nos seus próprios discursos, possibilitando compará-

las com as do professor, colegas, livros etc. Isso é mais do que integarir com 

os alunos, é dialogar com suas maneiras de ver o mundo, o que implica em 

contemplar a sua visão de mundo implícita na linguagem cotidiana e nos 

contextos sociais e tecnológicos em que a ciência se materializa (MACHADO e 

MORTIMER, 2007).          

 

2.5.3 Teoria do Processamento da Informação 
 

Comparando a teoria condutivista com a do processamento da 

informação estas apresentam semelhanças por compartilhar uma concepção 

associacionista da aprendizagem. Entretanto, o associacionismo do 

processamento da informação parte de um construtivismo “estático”. Em outras 

palavras, respeita-se o principio de correspondência entre as representações 
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do sujeito sobre o mundo, assumindo também que este interpreta a realidade a 

partir de seus conhecimentos anteriores.   

A teoria do processamento da informação concebe a resolução de 

problemas como uma interação entre a forma que o sujeito processa a 

informação que é fornecida na tarefa a ser realizada para resolver o problema. 

Esta interação produz no sujeito uma representação mental do problema 

chamada “extensão do problema” que consiste no estado inicial do problema, 

em todos os seus estados intermediários e no estado final. Nesse sentido, a 

resolução de problemas propicia uma busca, dirigida por um objetivo a ser 

alcançado através da extensão do problema vivenciada pelo sujeito. Parece ter 

uma semelhança na forma que os sujeitos resolvem problemas conforme 

pesquisas realizadas por Polya e segundo o ponto de vista da teoria do 

processamento da informação, uma vez que o problema é resolvido por etapas 

e não como um todo.   

A inserção da teoria do processamento da informação na análise de 

resolução de problemas se dá a partir do surgimento dos primeiros 

computadores. Para isso, os computadores foram dotados dos seguintes 

recursos: um conjunto de armazenamento de memória e processos de 

transformação; um conjunto de procedimentos para atender a objetivos; um 

conhecimento verbal e um conjunto de estratégias gerais ou heurísticas que 

controlam o processo de resolução de problemas (MAYER, 1981 apud 

PERALES PALÁCIOS, 1993).  

A investigação nesse campo refletiu nos estudos sobre resolução de 

problemas com seres humanos. Assim, pesquisadores como Ernst e Newell 

(1969 apud Perales Palácios, 1993) criaram um modelo que descreve 

estratégias gerais para resolver problemas sem considerar os conteúdos a que 

se aplicavam. Para isso, tomou por base a verbalização no processo de 

resolução de problema por parte de vários sujeitos a fim de identificar se estes 

apresentavam estratégias semelhantes utilizadas durante a resolução, 

denominando-as de estratégias gerais. De acordo com Stewart e Atkin (1982 

apud Perales Palacios, 1993) esse trabalho trouxe algumas contribuições 

importantes, tais como: 
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• Percebeu-se que a elaboração dos conceitos no âmbito da tarefa a ser 

realizada para resolver o problema pode ocorrer quando o sujeito define 

o problema e busca resolvê-lo considerando as etapas que envolvem 

seu estado inicial, intermediário e final durante o processo de resolução. 

Nesse sentido, a resolução de problemas pode se apresentar como uma 

importante estratégia de ensino-aprendizagem que possibilita a 

construção de conhecimentos científicos em sala de aula.  

• Observou-se que o uso do pensamento em voz alta como um método 

para identificar as estratégias utilizadas pelo sujeito quando resolve o 

problema, poderia ser criar um modelo que descreve estratégias gerais 

para resolver para resolver problemas diversos. Em outras palavras, 

propunha-se um problema para os alunos e solicitava que eles 

explicassem de forma verbal (oral) cada etapa que constituía o 

raciocínio utilizado para resolver o problema proposto. Isso pode se 

constituir numa ferramenta importante para abordar a resolução de 

problemas em sala de aula, pois é uma forma do professor identificar as 

estratégias utilizadas pelos alunos quando solicitados a verbalizar o 

raciocínio empregado para resolver os problemas propostos.  

• O uso do modelo do computador e dos sistemas de produção foi um 

método importante que contribuiu para a representação das etapas 

realizadas pelos sujeitos durante a resolução de problemas. 

• Passou-se a reconhecer que apesar de se utilizar muitas estratégias 

gerais no processo de resolução de problemas percebeu-se através da 

verbalização dos sujeitos que estes também utilizam estratégias que são 

específicas para cada conteúdo inserido no problema. Isso pode sugerir 

que dependendo da área de conhecimento em que se insere o problema 

as estratégias utilizadas em seu processo de resolução são peculiares 

ao conteúdo abordado no problema. Assim, as estratégias utilizadas 

para resolver problemas na área de Ciências Naturais (Física, Química, 

Biologia) diferenciam-se das utilizadas na área de Ciências Humanas 

(História, Geografia, Sociologia, Filosofia, etc.) (POZO, 1998). Este é um 

aspecto que fornece elementos para que o professor possa refletir, em 

particular, no contexto das aulas de química, que ao abordar diferentes 
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conteúdos de química envolvendo a resolução de problemas, os alunos 

poderão utilizar estratégias distintas e diversas para resolver problemas.  

 

Consideramos que a teoria do processamento da informação tomada 

como fundamento para pesquisas sobre resolução de problemas traz algumas 

contribuições que podem orientar o professor, em particular de química, quanto 

à forma de conduzir a resolução de problemas em sala de aula. A teoria do 

processamento da informação traz aspectos anteriormente não abordados pela 

teoria condutivista na perspectiva de considerar o contexto como fator que 

influencia na resolução de problemas.  

Na teoria condutivista os métodos são utilizados para generalizar as 

estratégias que os sujeitos mobilizam quando resolvem problemas, enquanto 

na teoria do processamento da informação os resultados de pesquisa 

apontaram que além do uso de estratégias gerais, a especificidade, dos 

conteúdos abordados nos problemas levava os sujeitos a apresentarem 

estratégias peculiares e diferentes no processo de resolução problemas.  

Em resumo, consideramos que a teoria do processamento da 

informação apresenta duas idéias centrais, no sentido de que para resolver um 

problema com êxito é necessário tanto aprender conhecimentos específicos 

inseridos no problema quanto aprender procedimentos gerais que podem ser 

aplicados como conhecimento básico em outros contextos envolvendo a 

resolução de problemas.  

 

2.5.4 Teoria Psicológica da Gestalt 
 

Diferentemente da teoria condutivista e do processamento da 

informação que de um modo geral compartilham um enfoque associacionista 

em relação à aprendizagem, a teoria psicológica da Gestalt preconiza que se 

aprende através de processos de reestruturação que são inerentes ao 

indivíduo (POZO, 2002).  

 Nesse sentido, a concepção da psicologia da Gestalt rejeita a idéia de 

que o conhecimento tenha uma natureza cumulativa, por conseguinte rejeita o 

principio da psicologia condutivista. Segundo a psicologia da Gestalt qualquer 

atividade ou conduta pode ser decomposta em uma série de partes que 
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representam uma totalidade significativa (POZO, 2002). Concordando com as 

observações de Polya (1965) na área da Matemática, os psicólogos da Gestalt 

também detectaram a tendência dos sujeitos investigados a fracionar os 

problemas em diversas etapas com o objetivo de resolvê-los posteriormente 

por um processo de reestruturação. Assim, segundo a Gestalt se aprende por 

processos de reestruturação que é efetuada através da compreensão do 

problema.  

Identifica-se diferenças entre os princípios da psicologia condutivista e 

os da Gestalt. Na psicologia condutivista a aprendizagem é associada à 

repetição de condutas, o que levaria a reprodução no nível de pensamento. 

Para tanto a realização de exercícios é fundamental. Enquanto, a psicologia da 

Gestalt através da idéia de compreensão introduz o pensamento produtivo 

característica do processo de resolver problemas em sala de aula. Algumas 

limitações dos psicólogos da Gestalt é o fato de não explicarem como e quando 

acontece essa compreensão súbita (insight), que pode ser precedida por um 

período de preparação ou incubação, na qual se deixa de lado o problema para 

realizar outras atividades (POZO, 2002).      

A maior contribuição deste enfoque se deve à ênfase na vertente da 

percepção do processo de resolução do problema. A percepção diz respeito à 

apreensão das partes do problema pelo aluno. De acordo com Duncker (1945 

apud Perales Palácios, 1993) a apreensão assegura uma estrutura de 

organização sistematizada na mente do sujeito e isso produz uma 

compreensão que permite a solução para o problema. Assim, os psicólogos da 

Gestalt compreendem que o fracasso na resolução de problemas pode estar na 

persistência do aluno em permanecer de forma rígida e inadequada em uma 

das partes do problema. E isso pode ser causado pela experiência ou 

concepções prévias do aluno ou na forma em que se expressa as instruções 

disponíveis no enunciado do problema. Nesse caso, as concepções prévias 

dos alunos são entendidas como um obstáculo à solução de problemas e não 

como algo que a impulsione. 

Para a psicologia da Gestalt esta dificuldade em resolver problemas 

poderia ser minimizada através de orientações do professor que permitam 

redirecionar a atenção dos alunos para os aspectos mais significativos do 

problema. Outra contribuição importante dos teóricos da Gestalt é a valorização 
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das possíveis soluções de um problema. Isto tem uma importância especial na 

resolução de problemas cotidianos, em que as diversas soluções geram 

vantagens e inconvenientes, assim como a tomada de decisões perante o 

problema a ser enfrentado, de forma a antecipar as possíveis conseqüências 

que derivam do processo de resolução (PERALES PALÁCIOS, 1993). Nesse 

aspecto, consideramos que a psicologia da Gestalt apresenta contribuições 

para abordagem de resolução de problemas em sala de aula, no sentido de 

enfatizar o papel do professor enquanto mediador desta estratégia de ensino-

aprendizagem e na necessidade do docente propor problemas escolares para 

os alunos que permitam diversas soluções oportunizando a estes processos de 

reflexão.    

A perspectiva psicológica da Gestalt diferencia-se em relação à 

condutivista por enfocar que um problema pode apresentar mais de uma 

solução possível, ou a mais adequada de acordo com o contexto em que está 

inserido. Isso se torna relevante no contexto das aulas que envolvem a 

resolução de problema, em particular de Química, por permitir que os alunos 

confrontem suas possíveis e diferentes soluções para um mesmo problema, 

além de possibilitar que eles possam se apropriar de uma visão de ciência que 

conceba que um problema pode ser abordado a partir de diferentes estratégias 

de resolução que pode conduzir a diversas soluções e não apenas a uma 

resposta única.  

 
2.5.5 Teoria da Equilibração de Piaget 
 

Semelhantemente, as teorias da Gestalt e da Equilibração de Piaget 

preconizam que a aprendizagem ocorre através de mecanismos de 

reestruturação, por isso se interessam por processos de desenvolvimento e de 

mudanças. A reestruturação parte de um construtivismo dinâmico pelo qual o 

sujeito não constrói interpretações da realidade somente a partir dos 

conhecimentos anteriores, mas também que tais interpretações podem ser 

construídas sob a forma de teorias (POZO, 2002). 

  Para Piaget a aprendizagem de conhecimentos específicos depende do 

desenvolvimento cognitivo. Em seus estudos ele distingue este 

desenvolvimento em estágios gerais para os seres humanos que 
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correspondem a idades determinadas, são eles: o estágio sensório-motor, o da 

inteligência representativa que corresponde ao estágio pré-operacional e das 

operações concretas e o pensamento proposicional que corresponde ao 

estágio das operações formais, onde o indivíduo é capaz de raciocinar com 

hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos (MOREIRA, 1999). 

De acordo com a teoria de Piaget o individuo quando atinge o estágio 

das operações formais seria capaz de resolver problemas que envolvem o 

raciocínio lógico (PIAGET, 1977). Entretanto, anos mais tarde Piaget (1977) 

reconheceu a influência da especificidade do conteúdo na resolução de 

problemas formais semelhante ao que aconteceu com a teoria do 

processamento da informação. Nesse sentido, uma das formas de potencializar 

o desenvolvimento cognitivo segundo perspectiva piagetiana seria através da 

resolução de problemas, gerados a partir de conflitos cognitivos, como 

mecanismo essencial para ensinar e aprender, e nesse caso, em especial, a 

Química (POMES, 1991). 

A teoria de Piaget está centrada no desenvolvimento cognitivo e 

enfatiza que este ocorre através da relação do individuo com o mundo físico e 

social num constante processo de construção e reconstrução de suas 

hipóteses sobre a realidade que o cerca. Segundo Piaget, é nesse processo de 

construção e reconstrução que ocorre a estruturação de um novo 

conhecimento no indivíduo. Para o teórico a aprendizagem acontece cada vez 

que o indivíduo passa de um patamar de menor conhecimento para um 

patamar de maior conhecimento, o que ele denomina em sua teoria de 

equilibração majorante. A equilibração ocorre quando o indivíduo soluciona o 

conflito cognitivo.  

Segundo Piaget o conflito cognitivo pode ser entendido como uma 

contradição que pode ocorrer quando o individuo se depara com situações que 

ele não consegue explicar através dos conhecimentos de que já dispõe. O 

conflito cognitivo pode ser promovido através da resolução de problemas que 

envolvam o conhecimento a ser construído em sala de aula. Nesse sentido, o 

problema proporcionará uma contradição quando o individuo dispõe de 

conhecimentos, entretanto vê-se diante de uma situação cuja aplicação deste 

conhecimento contrária o esperado. Por exemplo: Um professor apresenta a 

seguinte situação para seus alunos: Qual a coloração obtida se adicionarmos 
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três gotas do indicador de alaranjado de metila a duas soluções ácidas, 

contidas em dois béqueres, que apresentam volumes e concentrações molares 

iguais? Os alunos esperam que a coloração obtida nos dois casos seja 

amarela, entretanto, isso não ocorre para as duas soluções ácidas. Assim, o 

conhecimento que o aluno já dispõe, diante do novo fenômeno, pode mostrar-

se insuficiente e também contraditório (NUÑEZ et al., 2004). Nesse aspecto, 

torna-se necessário que o individuo reconheça e se aproprie da contradição, 

mostrando interesse, e tome consciência dos conhecimentos que já sabe e os 

que necessita saber a fim de buscar resposta para resolver o problema.   

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo se dá por 

mecanismos de assimilação e acomodação mediada pela equilibração. Esses 

mecanismos se complementam e são colocados em ação durante o processo 

de resolução de problemas. A assimilação é o mecanismo por meio do qual o 

indivíduo interpreta as informações que vem do meio, em função de 

conhecimentos anteriores disponíveis em sua estrutura cognitiva. Nesse 

sentido, torna-se importante identificar e utilizar as concepções prévias quando 

se quer que os alunos construam um determinado conceito, em sala de aula, 

quando resolvem problemas. Dessa forma, os alunos são oportunizados a 

reconstruir suas concepções prévias, no sentido de que possam avançar em 

concepções cada vez mais próximas do conhecimento científico durante o 

processo de resolução de problemas. 

O mecanismo de acomodação se dá pela necessidade de considerar 

as particularidades inerentes dos elementos a assimilar (PIAGET, 1977). A fim 

de considerar tais particularidades, a estrutura cognitiva se modifica dando 

origem à acomodação. Essa mudança na estrutura cognitiva do individuo se dá 

pelo fato de no processo de acomodação ocorrer uma reinterpretação dos 

conhecimentos anteriores em função da construção de novos conhecimentos 

(POZO, 2002).  

A assimilação e acomodação constituem mecanismos para a 

adaptação do individuo que atua e reage para compensar as perturbações 

provocadas em seu equilíbrio interno pela ação do meio físico e social. E isso 

ocorre quando os indivíduos se deparam com problemas e tomam decisões 

utilizando estratégias para resolvê-lo. Portanto, a adaptação intelectual pode 
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ser compreendida como o equilíbrio progressivo, entre o mecanismo 

assimilador e a acomodação complementar.  

A equilibração é o mecanismo que o indivíduo aciona para restabelecer 

um novo patamar de equilíbrio (adaptação), diante das situações de 

desequilíbrios causadas por perturbações conflitivas, em outras palavras, que 

contradizem as expectativas do sujeito e implicam em correções possíveis 

apenas a partir da análise da contradição e as lacunares que ocorrem quando 

numa nova situação faltam objetos ou condições que são necessários para 

resolver o problema, no sistema cognitivo do indivíduo podendo produzir 

conflitos cognitivos. Portanto, o processo de resolução de problemas busca 

ativar o mecanismo de aprender do individuo que segundo Piaget refere-se a 

sua capacidade de reestruturar-se mentalmente buscando um novo equilíbrio 

(MOREIRA, 1999). 

Compreendemos que a teoria da equilibração de Piaget contribui com 

elementos relevantes para pesquisa e abordagem da resolução de problema, 

em sala de aula, considerando as perspectivas anteriormente discutidas, no 

sentido de permitir explicações sobre os mecanismos que atuam no sistema 

cognitivo dos sujeitos quando buscam construir conhecimentos quando 

resolvem problemas. Entretanto, segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2000) a 

promoção do conflito cognitivo através da proposição e resolução de problemas 

mostra-se ainda insuficiente por privilegiar a dimensão conceitual do 

conhecimento científico.  

Nessa perspectiva, Gil Pérez e Carrascosa (1994) apresentam o 

seguinte questionamento em relação ao conflito cognitivo: Que sentido que tem 

em provocar os alunos para que eles se conscientizem de suas idéias iniciais 

para depois colocá-las imediatamente em conflito? Para estes autores a 

confrontação continua das idéias dos alunos com os conceitos científicos pode 

produzir inibições por parte dos alunos. Além disso, Mortimer (1999) aponta 

que os alunos enfrentam dificuldade em reconhecer e vivenciar conflitos. 

Segundo ele, os estudantes tenderiam a desenvolver cinturões protetores em 

torno do núcleo central de suas idéias em vez de tentarem superar possíveis 

conflitos. A perturbação de uma concepção não necessariamente implica uma 

conseqüente superação da mesma, pois os alunos podem não reconhecer uma 

perturbação e, no caso de reconhecerem, poderiam criar hipóteses extras 
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adaptando a velha concepção à perturbação. Não haveria assim uma mudança 

conceitual, mesmo havendo o citado desequilíbrio. Em resumo, a discrepância 

empírica não é condição suficiente para que ela assim seja observada como 

tal. Sendo assim, as estratégias baseadas somente nos conflitos cognitivos 

podem não apresentar bons resultados, já que os alunos podem se proteger 

desses conflitos de várias formas.  

Um aspecto a ressaltar é que a resolução de problemas não se restringe 

apenas ao questionamento das idéias iniciais dos alunos através do conflito 

cognitivo, mas considera que durante a busca de solução para se resolver os 

problemas novos conhecimentos vão sendo construídos através das 

estratégias propostas pelos alunos. Durante esse processo as idéias iniciais 

poderão ser alteradas ou ser questionadas.  

Outro aspecto importante a destacar é que durante a resolução de 

problemas as idéias iniciais dos alunos podem ser tomadas como hipóteses de 

trabalho que podem possibilitar possíveis caminhos para resolver os problemas 

propostos. Nesse sentido, as situações que promovem o conflito cognitivo já 

não se apresentam para os alunos somente como um questionamento externo 

de suas ideais pessoais, nem como a aceitação da insuficiência de seu próprio 

pensamento, mas sim, como um trabalho que busca aprofundar as idéias 

iniciais consideradas como hipóteses através do diálogo, objetivando construir 

novas hipóteses na tentativa de resolver o problema. Nesse sentido, os 

conhecimentos procedimentais e atitudinais são considerados tão importantes 

quanto o conhecimento conceitual no processo de resolução de problemas 

(CACHAPUZ, PRAIA; JORGE, 2000).    
 Em seguida iniciaremos uma breve discussão sobre as implicações de 

algumas abordagens de ensino articulada a resolução de problemas em sala 

de aula.  

 
2.6 Abordagens de Ensino-aprendizagem: concepção de Ciência 
subjacente e Implicações para a Resolução de Problema no contexto 
Escolar 

 

A ciência entendida enquanto processo de construção de 

conhecimentos e como produto que a sociedade consome e utiliza em seu 
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cotidiano pode contribuir para ampliar a visão de ciência que os alunos 

possuem no contexto escolar. No entanto, o ensino escolar, frequentemente, 

não tem dado a devida relevância aos procedimentos de aquisição do 

conhecimento, pois no ensino de ciência e em particular de Química pouco se 

é trabalhado com referência a processo no sentido de oportunizar os 

estudantes a conhecer as características e procedimentos da pesquisa 

científica (KOSMINSKY; GIORDAN, 2002) De um modo geral, os próprios 

conhecimentos químicos selecionados para serem tratados, são recortados de 

forma fragmentada, descontextualizada, tanto do cotidiano como do seu próprio 

processo de constituição pela via da ciência e da história (CACHAPUZ et al., 

2005).  

Nessa perspectiva é importante compreender a visão de ciência que 

está subjacente às distintas abordagens de ensino, bem como se concretiza a 

resolução de problemas nas diferentes perspectivas de ensino no contexto 

escolar. Tal fato pode nos auxiliar a compreender como a abordagem de 

ensino privilegiada pelos professores investigados pode influenciar na forma 

como é conduzida à resolução de problemas nas aulas de química. Desta 

forma, apresentaremos alguns pressupostos das seguintes abordagens de 

ensino: 1) transmissão-recepção; 2) redescoberta; 3) mudança conceitual e 4) 

investigação e suas implicações quanto à abordagem de resolução de 

problemas em sala de aula. 

  
2.6.1 Abordagem de Ensino por Transmissão-Recepção   

 
Na abordagem de Ensino por Transmissão-Recepção (EPTR) os 

homens são considerados seres “vazios” a que o mundo “enche” de conteúdos. 

Nesse caso, o papel do aluno é o de reproduzir conteúdos predefinidos pela 

escola de forma automática e sem variações. Cabe ao professor transmitir aos 

alunos o conteúdo já pronto através do método expositivo. O trabalho 

intelectual do aluno será iniciado após a exposição do professor, quando então 

ele realizará exercícios de repetição, aplicação e recapitulação do conteúdo 

transmitido, geralmente, em formato de lista de questões extensas retiradas do 

livro didático ou elaboradas pelo professor (CACHAPUZ, 2000; SCHNETZLER, 

2004).  
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A concepção de ciência subjacente à abordagem de ensino por 

transmissão-recepção é a empirista-indutivista por entender que o 

conhecimento é exterior ao aluno sendo internalizado e chegando à mente 

através dos sentidos. Por isso na condução das aulas o professor ao se utilizar 

de demonstrações experimentais entende que o fato do aluno observar o 

experimento significa que ele irá aprender o conteúdo. Esta forma de trabalhar 

a experimentação desconsidera que os conhecimentos pré-existentes dos 

alunos os influenciam no ato de observar e experimentar. Os que aceitam os 

princípios da concepção empirista também defendem que o conhecimento 

resulta de um processo de inferência indutiva a partir de dados puros, isentos 

da interferência do observador, entretanto, esses dados não têm sentido por si 

mesmos e sim precisam ser interpretados de acordo com um sistema teórico 

estabelecido a priori (CACHAPUZ et al., 2005).  

As implicações da concepção empirista-indutivista para o ato de 

ensinar levam a desconsideração das idéias prévias que os alunos possuem 

sobre determinados conceitos científicos e também do papel essencial da 

construção de hipóteses, que contribui para direcionar atividades investigativas 

que orientam o processo de construção de conhecimento em sala de aula, em 

particular, a resolução de problemas. Os indivíduos que seguem esta 

abordagem entendem que o conhecimento parte da observação seguida pela 

experimentação, sendo estas etapas realizadas pelo sujeito sem considerar 

suas teorias prévias sobre o objeto de estudo.  

 Na abordagem de ensino baseada nos princípios da transmissão-

recepção se enfatiza a resolução de exercícios objetivando a retenção de 

grandes quantidades de informações pelos alunos com a finalidade de serem 

memorizadas e devolvidas nas provas e testes, nos mesmos termos em que 

foram transmitidas pelo professor. A aprendizagem é entendida como uma 

simples recepção de informações ditas pelo professor e a linguagem assume 

um papel de um mero condutor que transmite as palavras do emissor 

(professor), para o receptor (aluno) com significados rígidos. Em outras 

palavras, o aluno aprende por meio da memorização dos conteúdos 

transmitidos pelo professor. Então, nas aulas enfatiza-se à resolução de 

grandes quantidades de exercícios que privilegiam a aplicação de fórmulas, 

equações e algoritmos valorizando a capacidade de memorização do aluno em 
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detrimento da resolução de problemas com vistas à compreensão de conceitos 

e mobilização destes em outros contextos. Nisto percebemos características da 

teoria psicológica condutivista pelo privilegiar a abordagem de exercícios e não 

de problemas (SCHNETZLER, 2004; GIL PÉREZ et al., 1992). 

 O professor que se apóia na abordagem de ensino por transmissão-

recepção transmite os conteúdos de Química para os alunos como sendo algo 

inquestionável, objetivo, seguro, imutável, pelo fato do professor, em sua 

maioria, conceber que a construção dos conceitos químicos se deu a partir da 

realização de inúmeras observações experimentais, isentas de crenças e 

visões dos sujeitos envolvidos no processo de construção destes conceitos. 

Nesse sentido, os conteúdos de Química são tratados de forma 

descontextualizada com ausência de antecedentes históricos e de sua 

relevância social. E isso leva a uma supervalorização no ensino de Química 

dos conteúdos conceituais em detrimento dos conteúdos procedimentais e o 

desenvolvimento de valores e atitudes tão importante para a resolução de 

problemas. Como por exemplo, o desenvolvimento do pensamento crítico, da 

criatividade, do debate, da socialização de idéias, do levantamento de 

hipóteses, do interesse, curiosidade e motivação para aprender química, o 

trabalho coletivo, bem como para resolver problemas relacionados a 

necessidades da sociedade e a realidade em que os alunos estão inseridos.     

Em linhas gerais, tem sido apontado que a abordagem de ensino que 

privilegia a transmissão-recepção de conhecimento tem gerado nos alunos 

dificuldades em entender os fenômenos tratados nas ciências naturais e/ou 

mesmo a ausência de motivação para conhecê-los. Além disso, os alunos não 

são oportunizados a discutir o modo como se dá a produção e desenvolvimento 

da ciência, sua importância, potencialidades e limitações, o que contribui para o 

distanciamento de um ensino de ciências visando à compreensão da ciência 

enquanto construção humana inserida num contexto social, político e 

econômico (MENEZES & SANTOS, 2008). Um fato que contribui para tal 

situação é uma dedicação expressiva da carga horária de ensino para sessões 

de resolução de questões do livro didático com ênfase nos mecanismos de 

resolução visando à memorização e repetição (CLEMENT & PERINI, 2007).     

Consideramos que pesquisas realizadas pelos autores Clement e 

Perini (2007) apresentam resultados que evidenciam a predominância do 
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ensino por transmissão-recepção. Estes autores analisaram 3059 questões em 

três volumes de uma coleção didática de Física do ensino médio, usada com 

freqüência pelos professores, sobre os aspectos relativos a proposição de 

problemas com base nas orientações presentes na literatura que trata deste 

tema em sala de aula (POZO, 1998). Clement e Perini (2007) constataram que 

a maioria das questões presentes nos livros didáticos analisados possui o 

objetivo de fazer com que os alunos aprendam pela memorização, uma vez 

que há um número expressivo de questões envolvendo cálculos de 

quantidades/grandezas através da aplicação direta de equações ou fórmulas. 

Em contrapartida estes autores observaram que poucos são as questões que 

levam os alunos a processos de reflexão e tomada de decisões. Nesse sentido, 

no ensino que privilegia a transmissão de conhecimento consideramos que a 

forma como o professor aborda a resolução de problemas nas aulas fica 

reduzida à realização de exercício entendido como algo que os alunos devem 

encontrar respostas únicas e corretas articulando um conjunto de fórmulas ou 

equações já conhecidas para resolver o exercício. Nesse caso o conceito de 

problema é entendido pelo professor como um exercício.  

 
2.6.2 Abordagem de Ensino por Redescoberta  

 

A abordagem de Ensino por Redescoberta (EPR) parte da concepção 

de que os alunos podem aprender, por conta própria, qualquer conteúdo 

científico a partir da observação (CAMPOS; NIGRO, 1999). Em outras 

palavras, enfatiza que os alunos aprendem os conceitos a partir da observação 

e coleta de dados por meio de atividades experimentais com base na adoção 

de um suposto “método científico” considerado universal, o qual confere um 

caminho linear e seqüencial às estratégias de ensino, que podem se 

concretizar através das seguintes etapas: observação dos fatos, formulação de 

hipóteses, experimentação e estabelecimento de leis, com o objetivo de levar à 

descoberta de verdades científicas a partir de observações isenta de teorias. 

Em síntese, o aluno aprende através da descoberta do conhecimento científico 

(CAMPOS; NIGRO, 1999; BORGES, 2007; SCHNETZLER, 2004).  

Semelhante à abordagem de ensino por transmissão-recepção, a 

abordagem de ensino por redescoberta também se apóia numa concepção de 
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ciência empirista-indutivista. Esta concepção pode contribuir para que os 

alunos apresentem uma visão idealizada e a-histórica da ciência por considerar 

o conhecimento científico como algo objetivo, válido, metódico, preciso, 

perfectível, progressivo e cumulativo, desinteressado e impessoal, útil e 

necessário, hipotético (em busca de leis e teorias), explicativo e prospectivo 

(BORGES, 2007).  

O papel do professor segundo a abordagem de ensino por 

redescoberta é o de propor certas atividades, fornecendo aos alunos o material 

necessário para realizá-las. Enquanto, o papel do aluno é o de executar as 

atividades seguindo um suposto “método científico” que permitirá que ele 

aprenda sozinho e de forma natural o conhecimento científico.  

Na abordagem de ensino por redescoberta predomina a resolução de 

exercícios que apresenta um único percurso a ser seguido para encontrar a 

solução correta e única do exercício. Por isso, os alunos resolvem os 

exercícios através da utilização de técnicas padrões a fim de descobrir a 

solução de forma precisa e exata. A função do exercício é a de que os alunos 

possam operacionalizar conceitos, treinar algoritmos, usar regras e equações, 

aplicar leis químicas. Então, os alunos resolvem os exercícios de forma 

mecânica e isso na maioria das vezes não lhes proporciona a compreensão do 

significado do conceito envolvido no exercício (LOPES, 1994). 

Normalmente, o professor seleciona exercícios propostos no livro 

didático, que em alguns casos, se apresenta como único recurso didático 

utilizado em sala de aula. E apresentam também para os alunos um método a 

ser seguido para resolver os exercícios que, geralmente, consta das seguintes 

etapas: leitura e interpretação do enunciado do exercício; seleção dos dados 

fornecidos no enunciado do exercício; aplicação das fórmulas e equações 

correspondentes aos dados selecionados, resolução dos cálculos matemáticos 

exigidos com o objetivo de encontrar a resposta correta. E com isso, os 

professores esperam que seguindo este método os alunos obtenham sucesso 

na resolução de exercícios. 

Os que concordam com os preceitos da abordagem de ensino por 

redescoberta questionam os princípios do ensino por transmissão-recepção, e 

propõem como alternativa, uma aproximação dos alunos da atividade científica. 

Entretanto, deste processo surgiram críticas: Os professores parecem não 
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apresentar muita clareza quanto ao seu papel de mediador na atividade de 

ensino-aprendizagem e em conseqüência disso, eles entendem que basta aos 

alunos observar, realizar exercícios e experimentos, fazer generalizações com 

base nos resultados obtidos, e que de forma automática eles podem 

redescobrir o conhecimento científico (CAMPOS; NIGRO, 1999).  

A título de ilustração podemos citar como exemplo a realização de 

experimentos no laboratório de ensino de química que objetivam a aplicação do 

conteúdo teórico estudado em sala de aula. De um modo geral, os professores 

preparam roteiros de aula experimental constando de procedimentos rígidos 

que devem ser seguidos pelos alunos como se fosse um “receituário” 

(SCHNETZLER, 2004). Dito de outra forma, no roteiro consta o assunto 

abordado, os materiais, vidrarias e reagentes utilizados privilegiando sua 

manipulação e o procedimento experimental a ser seguido pelos alunos 

priorizando a observação do que ocorre no experimento. E na maioria das 

vezes não há questões que levam o aluno a refletir sobre o que ocorre no 

experimento, a formular hipóteses, buscando uma articulação entre teoria e 

prática. Investigações a respeito da abordagem por redescoberta sugerem que 

a observação necessariamente não produz a construção do conhecimento 

esperado. Estas investigações apontam que os alunos percebem os 

fenômenos e fatos observados por meio da realização de experimentos de 

forma muito peculiar, que para eles fazem sentido, mas que, geralmente são 

distintas dos significados científicos a eles atribuídos. Após a realização de 

experimentos que abordem conceitos químicos em aulas de laboratório os 

alunos podem construir significados para estes conceitos diferentes dos aceitos 

cientificamente (SCHNETZLER, 2004).  

Estas críticas a abordagem de ensino por redescoberta implicaram na 

intensificação de investigações que passaram a ser desenvolvidas segundo 

metodologias que descrevessem e interpretassem como os alunos aprendem 

conceitos científicos. Além disso, os pesquisadores desta área de investigação 

passaram a se fundamentar em contribuições da psicologia cognitiva e a adotar 

posições epistemológicas mais racionalistas e contemporâneas de ciências, 

que pressupõem a existência de estruturas teóricas prévias que orientam a 

observação cientifica. Nesse sentido, a observação passa a ser precedida por 

teorias e modelos que, sendo entendidos como construções humanas com 
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propósitos explicativos e previsíveis, são consideradas provisórias. Podemos 

considerar que estas investigações contribuíram para que os alunos 

passassem a ser concebidos como possuidores e construtores de idéias 

prévias, que influenciam o que e como eles aprendem (CACHAPUZ, 2000; 

SCHNETZLER, 2004). 

 

2.6.3 Abordagem de Ensino por Mudança Conceitual  
 

A abordagem de Ensino por Mudança Conceitual (EPMC) caracteriza-

se por afirmar que o aluno é um ser ativo, no sentido, de ser capaz de construir 

seus conhecimentos a partir das idéias prévias de que dispõe (MORTIMER, 

1999). Esta abordagem de ensino pressupõe que o processo de construção de 

conhecimentos não se inicia na escola e que compete também ao aluno a 

responsabilidade de evoluir na compreensão de novos conhecimentos, sendo 

seus conhecimentos prévios relevantes para que ele estabeleça possíveis 

relações com os novos conhecimentos a serem construídos no contexto 

escolar, visando uma mudança conceitual. Em outras palavras, ensinar 

significa propor aos alunos situações, em sala de aula, que promovam conflitos 

cognitivos. Para que isso ocorra, seus conhecimentos prévios devem ser 

confrontados nestas situações. O aluno aprende quando alcança uma 

mudança conceitual em relação ao conhecimento espontâneo de que já dispõe 

(SCHNETZLER, 2004). 

Em relação à concepção de ciência subjacente à abordagem de ensino 

por mudança conceitual entendemos que o empirismo-positivismo é a que mais 

se aproxima. Pois, de certa forma, quando as concepções prévias dos alunos 

são confrontadas através de situações que promovam conflitos cognitivos, elas 

estão sendo testadas. E isso é feito com o objetivo dos alunos abandonarem 

suas explicações espontâneas, consideradas como errôneas, sobre 

determinados fenômenos e as substituírem por explicações científicas que 

aperfeiçoem o conhecimento já existente.  

Na perspectiva de relacionar o ensino por mudança conceitual e a 

resolução de problemas consideramos que para promover uma mudança dos 

conceitos trazidos pelos alunos, os professores abordam problemas que 
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envolvem as seguintes etapas: a) identificar as idéias prévias dos alunos sobre 

o conteúdo inserido no problema; b) propor atividades articuladas ao problema 

que promovam conflitos cognitivos. O conflito cognitivo pode ser entendido 

como uma contradição que pode ocorrer quando o aluno se depara com 

situações que ele não consegue explicar através dos conhecimentos de que já 

dispõe; c) introduzir novas idéias capazes de esclarecer o conflito cognitivo e 

propiciar a resolução do problema e d) proporcionar aos alunos oportunidades 

de aplicar as novas idéias em situações envolvendo diferentes problemas 

(CAMPOS; NIGRO, 1999).  

Considerando as etapas propostas na abordagem de resolução de 

problemas com base no ensino por mudança conceitual entendemos que o 

professor pode possuir uma concepção sobre o que é problema que se 

relaciona a um estado de não saber e a busca de conhecimentos necessários 

para resolver problemas mediante a inserção, apropriação e esclarecimento de 

conflitos cognitivos. Entretanto, desconsidera a formulação de hipóteses e 

elaboração de estratégias para resolver problemas por parte dos alunos como 

etapas que contribuem para identificação e reconhecimento do problema como 

seu e não apenas uma tarefa proposta pelo professor.  

Para articular o ensino por mudança conceitual à resolução de 

problemas, consideremos o exemplo: se imaginarmos uma atividade em que o 

aluno seja levado a prever a temperatura de um bloco de madeira e outro de 

alumínio com o objetivo de que eles respondam à seguinte pergunta feita pelo 

professor: Numa manhã fria, estão dispostos numa bancada dois blocos, sendo 

um de madeira e outro de alumínio. Qual dos dois blocos apresentará a maior 

temperatura? Se o aluno ainda não possui nenhum conceito de equilíbrio 

térmico e de condutibilidade térmica, sua avaliação pelo tato poderá levá-lo a 

prever que a temperatura do bloco de alumínio será menor. Essa resposta do 

aluno com base no tato corresponde a uma indicação de suas idéias prévias 

(AMARAL & MORTIMER, 2001). Se após a resposta pedimos ao aluno que 

meça a temperatura dos dois blocos introduzindo um termômetro num orifício 

existente em cada um deles, ele obterá a mesma leitura para os dois blocos. 

Pode tornar-se evidente que o resultado está em contradição com a 

expectativa do aluno, o que poderá levá-lo a acionar o processo de 

equilibração no seu sistema cognitivo. Este é um exemplo que poderá 
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introduzir novas idéias que possibilitam esclarecer o conflito cognitivo e 

propiciar a resolução do problema. Segundo Mortimer (2000) este é um 

exemplo de perturbação conflitiva, em que uma previsão foi desmentida por um 

fato exterior.  

Para que os alunos mobilizem este conhecimento aprendido em outros 

contextos podemos solicitar que os alunos resolvam a situação que pode 

tornar-se um problema: Suponha que você precisa cozer batatas para a 

preparação de um purê. Para isso, você precisa escolher dentre vários tipos de 

panelas que possui, por exemplo: vidro, cobre, alumínio e inox. Qual delas 

você escolheria visando cozinhar a batata no menor tempo possível? Explique 

sua resposta.   

É importante ressaltar que surgiram algumas críticas a abordagem de 

ensino por mudança conceitual, como por exemplo, na maioria das vezes as 

situações propostas pelos professores que tinham por objetivo apresentar uma 

evidência contrária a um determinado modelo explicativo para um fenômeno 

não era percebido do mesmo modo pelos alunos. Em outras palavras, os 

alunos não percebiam o conflito cognitivo promovido através da situação. E 

apesar de em certas situações os alunos perceberem o conflito cognitivo entre 

seus modelos explicativos prévios e as observações realizadas por eles 

poderia não ocorrer mudança conceitual. Para explicar esse fato, pesquisas 

realizadas apontaram que os alunos não alteram seus sistemas explicativos 

diante de situações de conflito cognitivo e sim fazem adaptação da 

interpretação das observações ou resultados às suas explicações prévias 

(SILVA; SILVA; NUÑEZ, 2004). Diante do exposto podemos inferir que a 

aprendizagem de conceitos ocorre em diferentes níveis de construção que 

dependem do sujeito e de domínios conceituais específicos em que o contexto 

e o conteúdo devem ser considerados (MORTIMER, 2000).    

A idéia de mudança conceitual despertou a necessidade de levantar as 

concepções prévias dos alunos. E isso contribuiu para o surgimento de uma 

linha de pesquisa que procurou investigar as idéias que os alunos trazem para 

sala de aula sobre diversos conceitos científicos. Tais idéias são construídas a 

partir da interação dos alunos com situações que se defrontam em seu 

cotidiano. Nesse processo, eles constroem explicações que procuram dar 

sentido aos fenômenos com que interagem em seu dia-a-dia.  
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Na década de 90 pesquisas apontaram que as concepções trazidas 

pelos alunos sobre vários conceitos científicos, provenientes de suas vivências 

cotidianas, persistiam mesmo após os alunos terem freqüentado e sido 

aprovados em cursos de ciências. E isso levou ao seguinte questionamento: 

até onde as mudanças conceituais radicais realmente ocorrem? Autores como 

Driver et al. (1994) e Mortimer (2000) buscando respostas para esta questão 

sugeriram ser possível à idéia de que concepções ingênuas e concepções 

científicas apresentadas pelos alunos coexistem e são usadas 

preferencialmente em diferentes contextos o que deu origem a noção de perfil 

conceitual.  

A noção de perfil conceitual tem como base a idéia de que as pessoas 

podem exibir diferentes formas de ver e representar a realidade à sua volta e 

que a construção de novas idéias possa ocorrer independentemente de idéias 

prévias (MORTIMER, 1999). Um perfil conceitual pode ser proposto em zonas 

e essas zonas podem estar relacionadas, cada uma delas, com uma 

perspectiva filosófica específica, baseada em compromissos epistemológicos 

distintos e características ontológicas também distintas. Em outras palavras, as 

zonas do perfil representam diferentes formas de pensar um mesmo conceito e 

um domínio ou contexto a que essa forma se aplica. A zona realista refere-se 

às idéias do senso comum vinculada estritamente às sensações, sem que seja 

feita uma reflexão sobre a sua natureza. Nesse sentido, pode existir a 

tendência de se fazer elaborações superficiais sobre o calor que não 

ultrapassam as sensações. A zona animista atribui vida ou propriedades 

antropomórficas a objetos inanimados. Dessa forma, a idéia do calor é 

representada como uma substância viva ou possuidora de vontade própria. A 

zona substancialista representa a idéia de entidade material. Assim, o calor é 

considerado uma substância que pode penetrar outros materiais (AMARAL; 

MORTIMER, 2001). 

Perfis conceituais propostos em diversos trabalhos da literatura podem 

constituir subsídios para o estabelecimento de estratégias de ensino que 

venham compor uma abordagem inovadora para o ensino-aprendizagem de 

ciências. A utilização do perfil conceitual requer um redimensionamento dos 

papéis do aluno e do professor em sala de aula. O aluno deverá ter uma 

participação contínua em todo o processo de ensino-aprendizagem e 
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desenvolver a consciência do seu modo individual de aprendizagem a partir 

dos diferentes significados atribuídos aos conceitos. O professor deverá 

estabelecer interações com os alunos na tentativa de captar as várias formas 

de pensar os conceitos que emergem de diversas realidades vivenciadas pelos 

mesmos e compreender de que forma, ou que mediadores podem ser 

utilizados para significar essas realidades, dentro de um processo dialógico 

(AMARAL, 2006). Outro aspecto colocado por Mortimer (1999, p.39) é que o 

professor deverá "ouvir e diagnosticar as maneiras como as atividades 

instrucionais estão sendo interpretadas pelos alunos, a fim de subsidiar as 

próximas ações".  

Pesquisas na área de ensino de Química têm procurado identificar 

perfis conceituais de estudantes sobre vários conceitos de química. 

Destacamos a seguir um estudo que objetivou traçar o perfil conceitual de 

reação química a partir da investigação de um processo de ensino-

aprendizagem desenvolvido com 36 alunos de uma turma da 1ª série do ensino 

médio de uma escola pública de Viçosa-MG (CUEVAS et al., 2004). As 

categorias de idéias apresentadas pelos alunos sobre reações químicas, tais 

como: desaparecimento, deslocamento, modificação, transmutação, interação 

química, reagente principal, mudanças visuais e mistura, foram correlacionadas 

aos perfis conceituais apresentados pelos alunos (realista, animista e 

substancial); de forma a considerar as modificações dessas idéias em um 

mesmo perfil conceitual e identificar a origem de uma possível evolução.  

Os resultados deste estudo (CUEVAS et al., 2004) mostraram que as 

concepções espontâneas de 77% dos alunos avaliados fundamentam-se no 

senso comum que corresponde a zona conceitual realista, com categoria de 

idéias sobre transformação química, concebidas, principalmente, a partir de 

mudanças visuais (42,4%) e em segundo plano, à algum tipo de mistura 

(23,1%). Seguido de 19,2% dos alunos avaliados, carrega idéias de que corpos 

materiais possuem características semelhantes às suas substâncias 

constituintes, ou também abrange atributos às propriedades físico-químicas 

das substâncias, como o cheiro e a cor. Ainda, verificamos que 3,8% destes 

estudantes, atribuem à transformação química algum tipo de capacidade 

(propriedade antropomórfica) do objeto de se transformar, configurando-se 

numa zona de perfil conceitual animista. No entanto, os autores deste estudo 
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afirmam que se o processo de ensino-aprendizagem tivesse sido planejado 

privilegiando-se a criação de oportunidades de negociação de significados, em 

vez de situações de conflito cognitivo, talvez a zona racionalista do perfil 

conceitual de transformação química tivesse condições de se desenvolver 

neste grupo de alunos. Por exemplo, pode-se trabalhar os modelos construídos 

com esferas de isopor e só então, representá-los usando equações químicas 

(CUEVAS et al., 2004).     

 
2.6.4 Abordagem de Ensino por Investigação  
 

 Na abordagem de Ensino por Investigação (EPI) a aprendizagem é 

concebida como um processo de investigação e contrapõe-se a idéia de reduzir 

a aprendizagem como aplicação de um método científico ou a um conjunto de 

regras predeterminadas que são aplicadas mecanicamente (GIL PERÉZ, 

1993).  

A abordagem de ensino por investigação pode tomar como base a 

elaboração e proposição de problemas e no planejamento de distintas 

seqüências de atividades que conduzem à resolução dos problemas propostos. 

Nesta abordagem de ensino denominada também de ensino por pesquisa 

orientada (Cachapuz, Jorge e Praia, 2002) o papel do professor é o de orientar 

a atividade, estimular a consulta entre os alunos, socializar as perguntas que 

surgem e sistematizar as propostas para resolver os problemas. O próprio 

aluno quando orientado pelo professor tem a função de elaborar os 

fundamentos teóricos correspondentes ao tema em questão, analisando as 

evidências experimentais com base no que foi estudado em unidades 

temáticas anteriores e tendo como complemento a realização de pesquisas 

bibliográficas e em outros momentos uma breve exposição teórica dos 

docentes (GRASSELLI; COLASURDO, 2001). Desta forma, a abordagem de 

ensino por investigação dirigida se constitui como uma alternativa para que os 

professores de química possam conduzir a abordagem de resolução de 

problemas em suas aulas.  

A abordagem de ensino por investigação significa também propor 

diferentes contextos de aprendizagens em que os alunos possam interagir 

dialogicamente com o objeto de estudo. Desta forma, o ato de ensinar e 
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aprender guarda entre si uma relação dialética (SILVA; SILVA; NUÑEZ, 2004). 

A resolução de problemas (RP) pode ser compreendida como uma estratégia 

de ensino-aprendizagem em que os aspectos relativos à vivência e o contexto 

nos quais os alunos estejam inseridos sejam considerados durante a 

proposição e o processo de resolução destes em sala de aula (SANTOS; 

TEIXEIRA, 2008). A RP entendida nesse sentido promove uma maior 

aproximação dos problemas propostos, em especial nas aulas de Química, 

com a realidade experimentada pelos alunos em seu cotidiano e com os 

problemas reais que a sociedade enfrenta.  

A abordagem de ensino por investigação tem como objetivo que os 

alunos sejam capazes de construir conhecimentos sobre a ciência, cada vez 

mais próximos das formas de produção do conhecimento científico do que do 

senso comum, considerando as diferenças de contextos da ciência e da sala 

de aula (CAMPOS; NIGRO, 1999). Esta abordagem de ensino propicia aos 

alunos a vivência de habilidades características da cultura cientifica, tais como: 

ação e reflexão, capacidade de ouvir, trocar idéias com seus pares, ou de 

forma coletivas em grupos de trabalho, argumentar, desenvolver habilidades 

manuais e também habilidades de pensamento e emocionais. O momento de 

reflexão possibilita que o aluno reconstrua interiormente o que foi realizado e a 

partir disso vá incorporando novos conceitos a seus esquemas mentais. O 

trabalho envolvendo a resolução de problemas experimentais na Química que 

é desenvolvido de forma seqüencial e cooperativa pode despertar o interesse e 

curiosidade dos alunos para a aprendizagem de Química (GRASSELLI; 

COLASURDO, 2001).    

Nessa perspectiva a abordagem de ensino por investigação tem como 

um de seus pressupostos que o ensino e aprendizagem de Ciências/Química 

não se deve se limitar apenas a enfocar o ensino do conteúdo conceitual, e sim 

também introduzir o ensino de conteúdos procedimentais e atitudinais como 

conteúdos necessários à abordagem de resolução de problemas em sala de 

aula (GIL PÉREZ, 1993; GIL PERÉZ et al., 1992). A seguir apresentamos o 

significado desta Tipologia de Conteúdos: 

Os conteúdos conceituais se referem ao conhecimento construído pela 

humanidade no decorrer da história. Assim, as explicações sobre os porquês 

ocorrem os fatos e conceitos são caracterizados como conteúdos conceituais. 
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Os fatos dizem respeito aos acontecimentos históricos e naturais. Trata-se de 

informações pontuais e restritas, como nomes, datas e acontecimentos 

particulares, como por exemplo: Lavoisier foi um cientista que estudou o 

princípio da conservação das massas dos reagentes envolvidas numa 

transformação química no século XVIII. A representação dos conceitos se dá 

por meio de palavras que têm um significado específico e quando ouvido pelos 

sujeitos, produzem uma imagem mental. Por exemplo, quando um aluno ouve 

a palavra mistura, ele já tem uma idéia do que ela significa, isto é, o aluno 

atribui um sentido específico à palavra mistura (CAMPOS & NIGRO, 1999).  

Os conteúdos procedimentais se relacionam a aprendizagem de ações 

específicas que possibilitam a execução de determinadas tarefas quando são 

aprendidos. São considerados conteúdos procedimentais na área de 

Ciência/Química aqueles relacionados a métodos investigativos, técnicas 

gerais, estratégias que possibilitam e facilitam a comunicação, o 

estabelecimento de relações entre os conceitos, habilidades manuais, etc.  

Autores como Pro Bueno (1995) destacam alguns conteúdos 

procedimentais relacionados à área de Ciência/Química, dentre eles: 

observação de objetos e fenômenos; medição de objetos e transformações; 

classificação de objetos e sistemas; reconhecimento de problemas; formulação 

de hipóteses; identificação e controle de variáveis; montagem de experimentos; 

técnicas e investigação; análise de dados; estabelecimento de conclusões, 

manejo de material e realização de montagens.  

Podemos citar como um exemplo de conteúdo procedimental, a 

observação do comportamento de diferentes objetos, os quais apresentam 

massas e volumes distintos quando imersos em água que se caracteriza como 

um dos conteúdos procedimentais necessários à realização de uma 

investigação. Para melhor se apropriar deste conteúdo, o qual está relacionado 

com o conteúdo conceitual de densidade, massa e volume, é necessário que o 

aluno coloque em ação outros conteúdos procedimentais como: formular 

hipóteses sobre os objetos que flutuam e afundam; fazer o registro destas 

hipóteses; fazer a descrição dos objetos observados; analisar os dados e 

estabelecer conclusões.  

Os conteúdos atitudinais dizem respeito a atitudes que os alunos 

assumem diante de determinados fatos, normas, regras, comportamentos e 
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atitudes. Em especial, na área de Ciência/Química tais conteúdos são 

classificados em dois tipos: atitudes dos alunos para com a ciência e atitudes 

científicas. O primeiro tipo refere-se ao posicionamento pessoal dos alunos em 

relação aos fatos, conceitos e métodos com características científicas e/ou 

químicas. Citamos como exemplos o posicionamento dos alunos em relação às 

conquistas e inovações tecnológicas ligadas ao avanço científico, tais como: 

poluição ambiental, armas nucleares, alimentos geneticamente modificados, 

clonagem de células, etc. E os valores e atitudes que os alunos têm para com 

os cientistas, em outras palavras o que os estudantes pensam sobre os 

cientistas. O segundo tipo trata do estímulo dos alunos a uma conduta 

supostamente científica, como por exemplo, ter atitudes que manifestem a 

curiosidade, a criatividade, o pensamento crítico e divergente, a racionalidade, 

e a objetividade que são características do trabalho científico, bem como a 

socialização, a troca de idéias, o trabalho com a auto-estima dos alunos e o 

desenvolvimento de habilidades que lidam com a emoção.          

Em pesquisa realizada por Merino e Herrero (2007) sobre resolução de 

problemas experimentais em Química um dos objetivos foi o desenvolvimento 

de um modelo de trabalho prático de Química envolvendo problemas abertos, 

“denominado de pequena investigação dirigida”. Este modelo visa a 

aprendizagem de conteúdos procedimentais do currículo de Química no 1◦ ano 

do curso de bacharelado em Química e a adoção de atitudes positivas quanto a 

ciência. Os problemas abertos foram propostos a 27 alunos do 1◦ ano do curso 

de bacharelado e centraram-se em tópicos principais do currículo: manipulação 

de materiais químicos, quantificação de massas, volumes e densidade, 

preparação de soluções, volumetria, caráter ácido-base e quantidade de 

matéria. Destacamos um dos problemas propostos aos alunos:  

Você receberá quatro soluções com as etiquetas X, Y, Z e T. Nelas 

haverá uma solução de um ácido forte, outra de uma base da mesma 

concentração do ácido, outra será de bicarbonato de sódio e outra neutra, e 

não necessariamente nesta ordem. Você tem que encontrar um método que 

sem empregar nenhuma substância química nem indicador químico e sim 

apenas os aparelhos que achas convenientes para identificar qual destas 

soluções apresenta comportamento de um ácido e qual se caracteriza como 

uma base.  
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Por se tratar de uma pesquisa que envolve um estudo de caso dentre 

os 27 alunos participantes, Merino e Herrero (2007) selecionaram um grupo de 

três alunos para análise dos dados. Os resultados desta pesquisa mostraram 

que os conteúdos procedimentais mais trabalhados pelos alunos na resolução 

de problemas experimentais foram: planejar experimentos, medir grandezas 

químicas, utilizar modelos, elaborar conclusões, trabalhar em grupo, manusear 

materiais químicos e realizar montagem de experimentos. De acordo com 

Merino e Herrero (2007) a atividade experimental envolvendo problemas 

abertos contribuiu para a aprendizagem de habilidades, tais como: identificação 

do problema, proposição de hipóteses, análise do material escrito, uso de 

diversas fontes de informação para resolver seu problema e elaboração de 

materiais informativos na área de Química.  

Em relação à adoção de atitudes positivas quanto à ciência, os autores 

Merino e Herrero (2007) destacaram em sua pesquisa sobre a resolução de 

problemas experimentais em química a categoria “falar de ciência” que significa 

dizer que os alunos estão procurando resolver o problema que lhe é proposto e 

de realizar atividades relacionadas com o trabalho científico, tais como: discutir 

idéias, avaliar diferentes alternativas, escolher dentre as diferentes explicações. 

Isso foi percebido nas atitudes do grupo de três alunos quando lhes foi 

entregue a ficha de trabalho e eles iniciaram com a leitura e interpretação do 

problema, descrição e discussão do problema, divisão e revezamento das 

tarefas propostas, escrita do planejamento de trabalho e consulta ao professor 

em momentos de dúvidas. 

A resolução de problemas experimentais em química contribui para 

uma maior articulação e aprofundamento dos conteúdos conceituais abordados 

nas aulas de química. Merino e Herrero (2007) constataram em sua pesquisa 

que houve um melhor êxito na aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de 

concentração de soluções, quantidade de matéria, quantidade de massa de 

substâncias, ácido e base que estão presentes no currículo de Química quando 

os alunos buscaram resolver problemas experimentais relacionados a estes 

conceitos químicos.                         

A seguir destacamos algumas características do ensino por 

investigação (Gil Pérez, 1993; Gil Peréz; Martinez Torregrosa; Senent Perez, 
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1988) buscando articulá-las as concepções epistemológicas construtivistas 

sobre a ciência. 

 - os problemas são elaborados e propostos, em sala de aula, de forma 

a considerar a vivência e o contexto individual e coletivo, a qual os alunos 

estão inseridos, com os seus interesses e necessidades.  

 - possibilitar o estudo qualitativo dos problemas e a formulação das 

primeiras hipóteses explicativas. Isso permite a identificação das idéias prévias 

dos alunos sobre os conteúdos abordados nos problemas.  
- buscar o tratamento científico do problema a ser investigado, através 

da validação e reformulação das primeiras hipóteses explicativas. Esse 

tratamento permite a consideração e reconstrução das idéias prévias dos 

alunos. E ainda por meio da elaboração e realização de experimentos e da 

análise dos resultados experimentais à luz das hipóteses explicativas. Essa 

atividade pode se converter em situação de conflito cognitivo, promovido de 

forma interna na mente do aluno, o que difere do ensino por mudança 

conceitual que o conflito é colocado de forma externa. 

- tratar as informações obtidas no sentido de buscar a formulação de 

novas hipóteses, sínteses e novos problemas a serem investigados. 

 

Em linhas gerais, as características do ensino por investigação trazem 

implícita a concepção construtivista da ciência que se aproxima do 

contextualismo (Kuhn 1978 apud Borges, 2007) por entender que os problemas 

propostos no contexto escolar, assim como os problemas científicos surgem e 

dependem do contexto em que se inserem e também do paradigma adotado 

pela comunidade científica. Este ensino reflete também uma visão de ciência 

que guarda relações com o racionalismo aplicado ou dialético (Bachelard 1986 

apud Borges, 2007) no sentido de que o conhecimento científico se estabelece 

através da interação dialética entre reflexão teórica e experiência. Sendo que a 

experiência é precedida de uma construção teórica anterior como, por exemplo, 

no caso da identificação e consideração das idéias prévias dos alunos e a 

possibilidade de sua reconstrução quando os alunos elaboram hipóteses 

explicativas para resolver os problemas propostos nas aulas. 

A abordagem de ensino com base na investigação por pressupor que 

há diversas possibilidades metodológicas a serem adotadas na resolução dos 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      97 
 

 

problemas tratados nas aulas, pode trazer subjacente a idéia do anarquismo 

epistemológico defendido por Feyerabend (Borges, 2007) no que se refere à 

rejeição da existência de uma metodologia científica universal no 

desenvolvimento das ciências e propõe o pluralismo metodológico na 

comunidade científica.  

  Dentre algumas limitações da abordagem de ensino por investigação 

podemos citar: a capacidade investigativa do aluno e ter o cuidado para o aluno 

não seguir roteiros pré-estabelecidos sem usar sua capacidade de raciocínio 

(GIL PÉREZ, 1993). 

Diante do exposto, compreendemos que o ensino de ciências, 

especificamente o de Química, deve propiciar uma concepção de ciência em 

que o pensar científico é constituído em meio à resolução de problemas típicos 

da ciência, isto é, onde a elaboração de conhecimento se dá em função da 

necessidade de encontrar procedimentos, organizar, relacionar, confrontar e 

veicular informações para compreender, resolver ou mesmo formular um 

determinado problema relacionado às necessidades existenciais da 

humanidade. Nessa direção, a abordagem de ensino por investigação tendo 

como pressuposto a estratégia de resolução de problemas, oportuniza a 

capacidade de pensar e agir cientificamente, e isso contribui para que os 

estudantes se entendam no mundo e com o mundo, e possam tomar decisões 

responsáveis sobre assuntos que envolvem a ciência e sociedade. E ainda 

contribua para que os professores possam implementar atividades planejadas 

que promovam ações educacionais significativas no contexto escolar e que 

possibilitem aos alunos terem uma visão construtivista sobre a natureza e 

desenvolvimento da ciência. 

Cachapuz, Jorge e Praia (2002) apresentam uma síntese com algumas 

adaptações dos atributos dominantes nas abordagens de ensino das ciências 

que se encontram parcialmente representados no quadro 6. 
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Quadro 6 – Características das abordagens de ensino  
Abordagens 
de Ensino 

EPTR EPR EPMC EPI 

 
Características 

-Ensino 
centrado nos 
conteúdos; 
- Pedagogia, 
repetitiva com 
enfoque na 
memorização; 
Não 
considera  às 
diferenças 
dos 
alunos; 
- O currículo 
formal e o 
livro didático 
adotado 
quase sempre 
determinam 
as 
ações do 
professor; 
- A forma de 
organizar o 
ensino 
propicia uma 
atitude 
passiva dos 
alunos; 

Estratégias de 
ensino 
pretensamente
isomorfas “do” 
método 
científico; 
- As atividades 
experimentais 
são 
do tipo 
indutivo; 
- Deficiente 
integração dos 
saberes 
adquiridos 
pelos 
alunos num 
todo 
coerente; 
 

Parte das 
concepções 
alternativas 
dos 
alunos; 
Os conteúdos 
são vistos 
como 
um meio de 
aprendizagem 
para 
promover a 
mudança de 
conceitos, 
através 
da superação 
de 
conflitos 
cognitivos; 
O percurso na 
mudança 
Conceitual é 
seqüencial; 
O erro é 
entendido 
como  um 
fator de 
progresso do 
conhecimento 
científico. 

Estudo de 
Problemas que 
consideram 
sempre que 
possível o 
interesse, 
contexto e 
vivência dos 
alunos; 
- Abordagem 
qualitativa das 
situações de 
estudo; 
- Sempre que 
possível valoriza 
atividades intra e 
transdisciplinares;
- Trabalho de 
grupo e de 
cooperação 
intergrupos; 
- Diversidade 
metodológica nas 
atividades; 
- Atividades de 
formulação de 
hipótese,  
síntese e de 
reflexão crítica. 

 
2.7 Pesquisas na área de Resolução de Problemas em Ciências/Química 
                

Diversas pesquisas na área de química têm proposto situações de 

ensino por resolução de problemas como estratégia para promover o 

aprendizado do conhecimento químico de forma mais contextualizada (GÓI e 

SANTOS, 2005; NERY, LIEGEL e FERNANDEZ, 2006; LIMA; SILVA, 1997). 

Outras pesquisas na área de ensino de Ciências e Química têm discutido sobre 

as distintas teorias psicológicas que fundamentam a investigação sobre RP 

(Gangoso, 1999), as dificuldades do processo de introdução dos alunos na 

resolução de problemas (Gil Peréz, 1993; Gil Peréz; Martinez Torregrosa; 

Senent Perez, 1988), e a proposição de alternativas para facilitar tal atividade 

(GÓI e SANTOS, 2005; COSTA e MOREIRA, 1997b; FRAZER, 1982).  
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Estudos têm apontado que resolver problemas não se constitui uma 

tarefa fácil para os alunos. Pois, em linhas gerais, tendemos a transferir nossos 

aprendizados. Tal transferência representa uma grande economia cognitiva por 

facilitar nosso processo de interação com outros e com o mundo de maneira 

geral. Todavia, em se tratando de resolução de problemas escolares, os quais 

foram criados especificamente com a intenção de mobilizar conceitos 

específicos, tal estratégia constitui-se na maioria das vezes um caminho para 

equívocos durante o processo de resolução deste tipo de problema. Desta 

forma, na maioria das vezes, os alunos não dão ênfase em procurar 

compreender as estratégias utilizadas e os conceitos científicos mobilizados no 

processo de resolução de problemas (MARTÍNEZ-LOSADA, et al. 1999). Em 

linhas gerais, isso faz com que a resolução de problemas ocorra de forma 

mecânica e operativa, privilegiando a busca por fórmulas e equações 

adequadas para resolver os problemas que muitas vezes chegam a respostas 

corretas, entretanto não conseguem compreender o significado do resultado 

obtido. Este tipo de resolução leva a crer que os alunos resolvem exercícios e 

não problemas em sala de aula. 

Em suas pesquisas autores como Kramers-Pals et al. (1982) 

encontraram dificuldades dos estudantes em resolver problemas focando nos 

seguintes aspectos: análise do problema (interpretação do enunciado do 

problema); planejamento do processo de RP (proposição de estratégias para 

resolver o problema); execução de operações rotineiras (realização de 

operações que utilizam algoritmos) e checagem das respostas e interpretação 

dos resultados (dificuldade em refletir sobre percurso adotado na busca de 

respostas para o problema e em compreender o significado conceitual do 

resultado encontrado).  

No que se refere às dificuldades que os alunos apresentam para 

resolver problemas de química, Genyea (1983) tem afirmado que em conjunto 

com a ausência de habilidades matemáticas específicas, há uma combinação 

de: deficiência na capacidade de raciocínio formal, incapacidade ou atitude 

negativa para construir uma representação apropriada, quando é colocado um 

problema na forma escrita, a crença errônea de que para resolver qualquer 

problema existe uma fórmula ou procedimento onde se introduz números e a 
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ansiedade diante dos problemas quantitativos devido a dificuldades passadas 

com problemas deste tipo.  

Em relação as pesquisas relativas à proposição de alternativas para 

resolver problemas algumas tomam por base à História e Filosofia da Ciência e 

a concepção construtivista da aprendizagem, pretendendo que os sujeitos 

resolvam os problemas de forma a aproximar características do trabalho 

científico ao contexto escolar, claro que considerando as peculiaridades deste 

contexto, com o objetivo de promover a criatividade, a reflexão, a utilização 

apropriada da teoria, a elaboração de hipóteses e a busca de estratégias de 

resolução do problema visando desenvolver nos alunos o pensamento 

produtivo e uma melhora efetiva em sua capacidade de abordar e resolver 

problemas (GIL PERÉZ, 1993; LOPES & COSTA, 1996; MARTÍNEZ LOSADA 

et al., 1999).  

 Estes estudos sugerem que a maior dificuldade nesse campo tem sido a 

forma de abordar os problemas em sala de aula. Geralmente, o professor já 

conhece a solução para as questões trabalhadas em aula e resolve, 

inicialmente, com os alunos um exercício a título de modelo padrão, que deve 

ser seguido para a resolução de outras questões que serão propostas. (GIL 

PÉREZ et. al., 1992). Além disso, algumas pesquisas (BOUJAOUDE e 

BARAKAT, 2003; HARTWIG, 1984) que investigam a resolução de problemas 

em Ciência/Química têm tratado, em nossa compreensão, de exercícios ao 

invés de problemas conforme características apresentadas nos quadro 3 e 4. 

De acordo com Lopes (1994) as investigações em didática que discutem 

a resolução de problemas no ensino-aprendizagem das ciências, em especial, 

na química tem identificado três maneiras de encarar a resolução de 

problemas: 1) como um objetivo a ser alcançado ao longo da escolaridade no 

ensino básico e superior; 2) uma capacidade que envolve processos 

complexos de pensamento e que se pode ensinar; 3) um processo de ensino-

aprendizagem que desenvolve várias capacidades cognitivas.  

As pesquisas em Didática das Ciências (Lopes, 1994) também têm 

apontado algumas idéias fundamentais que destacam a importância da 

resolução de problemas nas aulas de Química. Uma delas ressalta que a 

resolução de problemas desempenha um papel no avanço da compreensão 

dos conceitos e do conhecimento. O próprio conhecimento científico 
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normalmente avança pela identificação de forma sistemática de problemas a 

resolver e pela sua resolução. Este processo leva consigo a ampliação dos 

saberes e o desenvolvimento de capacidades, atitudes e técnicas. 

Uma outra idéia é que a resolução de problemas pode ser um processo 

fundamental para alunos e professores mudarem a sua visão e sua atitude em 

relação ao modo como os cientistas constroem a ciência. Nessa perspectiva, o 

processo de resolução de problemas tratado na sala de aula pode entrar em 

confronto com as habituais práticas desenvolvidas que enfatizam a 

memorização dos conhecimentos. Entretanto, pode oportunizar outras formas 

de planejar e abordar o ensino considerando outros contextos de 

aprendizagens para além da sala aula e que sejam do interesse dos alunos.  

Em concordância com esta idéia autores como De Jong (1998) sugerem 

a incorporação da experimentação a resolução de problemas em Química. A 

experimentação torna-se relevante por oferecer ao aluno a oportunidade de ter 

experiências novas, tais como: facilitar a compreensão de conceitos científicos 

e ajudar a confrontar suas concepções atuais; desenvolver habilidades práticas 

como procedimentos de manipulação e investigação; fomentar a compreensão 

sobre a natureza da ciência e perceber a grande diversidade de métodos 

científicos; fomentar a compreensão de conceitos subjacentes a investigação 

científica como a definição de problemas, formulação e comprovação de 

hipóteses. Destacamos a seguir um exemplo de problema envolvendo o 

conceito de ácido que pode ser abordado nesta perspectiva em laboratórios de 

química: Solicita-se aos alunos que realizem experimentos através dos quais 

pode-se comprovar a hipótese de que as soluções de substâncias que tenham 

um sabor ácido contem íons de hidrogênio. Tais experimentos implicam em 

reações de soluções ácidas e metais como o magnésio (DE JONG, 1998) 

conforme representação química da reação: H+ (aq) + Cl- (aq) + Mg (s) = Mg2+ 

+ 2Cl- + H2 (g). Se medirmos o pH (potencial de hidrogênio) deste sistema 

encontraremos um valor abaixo de sete indicando que o meio está ácido.  

Quanto ao fato de fomentar a compreensão dos alunos sobre a natureza 

da ciência é possível pensar numa estratégia de ensino de Química que possa 

articular a História da Química com a experimentação associada à resolução 

de problemas. Para exemplificar tal estratégia, imaginamos a proposição de um 

problema escolar qualitativo que aborde a evolução histórica de um conceito 
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químico. Para sua resolução pode-se solicitar que os alunos realizem as 

seguintes atividades: a) leitura e comentário crítico de textos científicos sobre a 

evolução histórica de conceitos químicos, que a experimentação contribuiu 

para tal evolução.  Entretanto, é fundamental que a leitura seja realizada de 

forma a promover o diálogo em sala de aula, permitindo que os alunos possam 

discutir e argumentar sobre, tudo isto, mediado pelo professor; b) elaboração 

de memórias científicas que reflitam o trabalho realizado e o debate na 

atividade científica (NASCIMENTO, 2004).  

Em síntese consideramos que esta estratégia de ensino pode fomentar 

nos alunos a compreensão de um consenso, que há entre os filósofos da 

ciência a respeito das características do trabalho científico como, por exemplo, 

a Ciência entendida como uma construção histórica e humana, ou ainda, um 

conhecimento aberto (NASCIMENTO, 2004).    

No que se refere à contextualização do conhecimento (De Jong, 1998) 

e ao trabalho cooperativo em sala de aula de Química, pesquisas realizadas 

pelos autores Lima et al. (2000) objetivam contextualizar o conhecimento 

químico utilizando experimentos envolvendo a conservação dos alimentos para 

a construção de conceitos de cinética química na sala de aula de química de 

duas professoras do ensino médio. Este trabalho foi desenvolvido com duas 

turmas de 3ª série do ensino médio de duas escolas da rede estadual. 

Participaram de todos os momentos do trabalho 20 alunos de cada escola. Foi 

utilizado um questionário para levantar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre as seguintes questões: Por que os alimentos se estragam? Que 

processos podem ser utilizados para evitar que se deteriorem? Como estes 

processos ocorrem? Na sua casa são utilizadas técnicas de conservação de 

alimentos? Quais? Você conhece algum aditivo alimentar? Cite-o? Você acha 

importante o uso de aditivos alimentares? Por quê? Em seguida, os alunos 

foram distribuídos em grupos para participarem de uma situação didática que 

buscou investigar a influência dos aditivos na conservação dos alimentos, 

através da realização de um experimento tendo como base uma pequena 

investigação dirigida a fim de responder as questões do questionário de uma 

forma mais elaborada e fundamentada no pensamento químico. Os resultados 

desta pesquisa indicaram que a proposição de problemas partindo da 

contextualização de atividades experimentais pode ser uma boa forma de 
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contribuir para a melhoria no ensino-aprendizagem do conceito de cinética 

química. Entretanto, as respectivas autoras salientaram que isso não deve 

implicar a separação da atividade experimental do processo de 

desenvolvimento dos conceitos químicos pertinentes ao tema abordado. 

A resolução de problemas pode ser utilizada para produzir e mobilizar 

conhecimentos e não apenas para a sua reprodução. Uma tendência que 

continua sendo bastante privilegiada no ensino é a reprodução do 

conhecimento em detrimento de sua mobilização e/ou produção. Nesse 

sentido, a concepção de problema a ser compreendida em sala de aula tem 

que ser diferente, bem como a concepção de sua resolução (LOPES, 1994).  

Podemos citar como um exemplo de resolução de problema articulado a 

atividades experimentais (De Jong, 1998) no contexto das aulas de Química 

um experimento que apresenta o seguinte objetivo: mobilizar um conceito ou 

um método em situações novas e para investigar seu significado em novos 

contextos. Destacamos um exemplo de problema potencial que pede a 

mobilização do conceito de estequiometria e de procedimentos práticos de 

laboratório. Na preparação de um bolo foi adicionado 3,0g de bicarbonato de 

sódio. Partindo dessa informação solicitamos aos alunos que planejem e 

realizem um experimento no laboratório de química que possa prever a massa 

em gramas dos produtos obtidos a partir do aquecimento de 3,0g de 

bicarbonato de sódio usado na preparação do bolo. 

A resolução de problemas permite o desenvolvimento de diversas 

capacidades como, por exemplo, o pensamento criativo e critico; a tomada de 

decisões e a própria resolução de problemas são entendidas como 

capacidades cognitivas de alto nível. Convergindo com esta afirmativa os 

autores Negreiros; Matsumoto; Guimarães (2005) relatam uma experiência 

didática baseada numa investigação orientada que foi realizada com quatro 

turmas da 3ª série do ensino médio de química a partir das indagações: Quem 

pode imaginar viver sem dispor de pilhas? Em quantas coisas diferentes elas 

podem ser usadas? Quantos tipos de pilhas existem? Quem foi seu inventor? E 

onde a química entra nessa história? Porque as pilhas têm esse nome? Os 

alunos através de pesquisa desenvolveram experimentos para construção de 

alguns tipos de pilhas. O planejamento e a realização do experimento visando 
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à resolução de algumas das questões foram realizados pelos alunos sob a 

orientação do professor. 

A proposta iniciou com uma pesquisa bibliográfica sobre o contexto 

histórico que levou a criação da pilha e quais os tipos existentes atualmente. 

Os alunos em grupos montaram um tipo de pilha de acordo com a sua escolha 

e como parte experimental do conteúdo sobre Eletroquímica. Alguns grupos 

desenvolveram e trouxeram pronta uma pilha feita com limão e placas de 

metais como zinco e cobre. Outros dois grupos fizeram no laboratório da escola 

uma pilha montada alternando-se placas de zinco e de cobre com papel de 

filtro umedecido com soluções de sulfato de zinco, ZnSO4 e sulfato de cobre, 

CuSO4, local onde se realizavam as discussões. Foi solicitado aos alunos que 

providenciassem as placas dos metais (obtidas através de retalhos de zinco e 

cano de cobre), trazendo-as cortadas e lixadas; os papéis de filtro cortados e o 

restante do material foi providenciado pela professora. A pilha foi desmontada 

pelos alunos para verificação das condições dos eletrodos e eles também 

produziram um relatório em grupo sobre a experiência vivenciada. 

Entre os grupos que desenvolveram a pilha feita com limão, alguns 

conseguiram fazê-la funcionar, outro não, isto foi interessante porque permitiu 

uma boa discussão sobre o funcionamento desta pilha. Os outros grupos que 

optaram em desenvolver a pilha com placas de zinco e cobre conseguiram 

realizá-lo com facilidade, obtendo resultado positivo na segunda tentativa da 

realização. Na primeira tentativa houve confusão na seqüência seguida para a 

montagem da pilha, o que serviu de base para uma reflexão sobre o resultado 

esperado. A proposta de desenvolvimento de uma pilha foi bem aceita pela 

maioria dos alunos das quatro turmas. Alguns mostraram um grande interesse 

e gosto pela pesquisa, consultando as diversas fontes bibliográficas sugeridas. 

Outros mostraram boa habilidade em manusear o material de trabalho. 

Surgiram dúvidas em relação ao fenômeno ocorrido na experimentação, o que 

serviu para motivar a abordagem dos conteúdos específicos que fazem parte 

do conteúdo estruturante estudado: Matéria e sua Natureza.  

Nesta perspectiva podemos perceber que experiências didáticas nas 

quais se privilegia a investigação de problemas criam-se oportunidades dos 

alunos manifestarem o que pensam sobre as situações ou problemas 

escolhidos e habilitá-los com as capacidades necessárias à sua resolução, com 
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a orientação do professor são alternativas que trazem êxito para desenvolver 

nos alunos o aprender a aprender. 

Podemos também destacar pesquisas do autor Arons (1981) citado por 

Gangozo (1999) sobre RP que têm utilizado o marco piagetiano. Este autor 

trabalhou com professores de física e alunos de cursos introdutórios de física 

procurando investigar as dificuldades dos alunos no uso do raciocínio 

proporcional, em conceitos denominados centrais, tais como: instante, 

velocidade e posição instantânea e dificuldades decorrentes com as leis de 

Newton. Percebe-se nesse e em outros estudos (Steward 1982 apud Gangozo, 

1999) que também utilizam a teoria piagetiana como referencial teórico que se 

tem avançado pouco em análises de resolução de problemas em contextos 

onde se podem visualizar simultaneamente os conhecimentos conceituais e as 

estratégias de resolução. Este pouco avanço pode estar relacionado ao fato de 

que estas investigações ainda estão muito centradas no conhecimento 

conceitual, entretanto conforme afirmam Gil Pérez; Martinez Torregrosa; 

Sement Pérez (1988) no processo de resolução de problemas é necessário 

também considerar como aspectos essenciais os conhecimentos 

procedimentais e atitudinais inseridos no processo de resolver problemas. Uma 

das formas de inserir estes três tipos de conteúdos seria através da proposição 

e resolução de problemas experimentais envolvendo investigações práticas nas 

aulas de química (De Jong, 1998; Silva; Núñez, 2002; Santos; Gói, 2005) com 

base nas seguintes etapas: reconhecer o problema; reformular o problema, 

planejar um experimento, realizar um experimento, anotar dados e 

observações, interpretar dados e elaborar conclusões, avaliar os resultados e 

métodos e resolver o problema. E ainda por meio da elaboração e proposição 

de situações de ensino envolvendo a estratégia de resolução de problemas 

tomando por base as ilhas de racionalidade de Fourez (NEHRING et al., 2000; 

SANTOS et al., 2007).  

Para isso, é fundamental que na elaboração e proposição de problemas 

pelo professor sejam conduzidas atividades em que os alunos possam 

desenvolver estratégias para resolver problemas que os levem a pesquisar 

fontes de informações relevantes para resolvê-los, levantamento de hipóteses 

com base nestas informações, interpretação, sistematização e socialização 

destas informações, bem como identificação e reconhecimento do problema 
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como seu como fator que poderá instigar a busca de soluções possíveis e mais 

adequadas para resolver problemas.  

Uma outra perspectiva de investigação em que se insere a resolução 

de problemas são os trabalhos que estudam as diferentes estratégias utilizadas 

por Físicos experientes e novatos quando resolvem problemas. Pesquisa 

realizada por Larkin, Mac Dermott, Simon e Simon (1980 apud Gangozo, 1999) 

procurou investigar a diferença de desempenho entre experientes e novatos na 

área de Física. Os resultados desta pesquisa mostraram que estudantes do 

curso de Física introdutória resolvem os problemas utilizando uma estratégia 

denominada análise de meios-fins. Nessa estratégia os estudantes se 

movimentam na extensão do problema resolvendo um objetivo do problema por 

vez, então cada etapa intermediária é pensada como se fosse uma etapa final 

na resolução do problema (GANGOZO, 1999). Podemos observar que tal 

estratégia utilizada pelos estudantes está implícita a teoria do processamento 

da informação. Enquanto, Físicos experientes utilizam um caminho mais longo, 

porém menos fragmentado, o que denominaram de “unidade funcional ampla”. 

Nesse caso, estes autores concluíram que os Físicos experientes se 

diferenciam dos estudantes de cursos introdutórios de Física por disporem de 

estratégias que lhes permitem saber o que e quando fazer durante o processo 

de resolução de problemas.  

 De acordo com Pozo (1998) as diferenças entre as estratégias 

utilizadas por experientes e novatos no processo de resolução de problemas 

podem ocorrer devido a alguns fatores, tais como: 

• A diferença entre experientes e novatos se deve basicamente a uma 

diferença de conhecimentos e não de capacidades cognitivas. 

• A diferença de conhecimentos é tanto qualitativa como quantitativa. Em 

outras palavras, os experientes não só sabem mais que os novatos, 

como também têm seus conhecimentos organizados de uma forma 

distinta. 

• O conhecimento do experiente guarda relação com uma prática de 

conhecimentos acumulada, isto é, uma conseqüência de sua 

aprendizagem através da resolução de diferentes tipos de problemas 

numa mesma área, desprezando-se, portanto, os fatores inatos dos 

indivíduos quando resolvem problemas. 
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• O conhecimento está circunscrito as áreas específicas, de forma que se 

é ou não especialista com respeito a algo. Então, um mesmo sujeito 

pode ter vários níveis de conhecimentos para problemas conexos de 

uma mesma área.  

Transpondo os fatores destacados por Pozo (1998) que diferenciam as 

estratégias utilizadas por experientes e novatos para o contexto escolar, 

pensamos que isso pode torna-se uma contribuição para abordar a resolução 

de problemas em sala de aula, no sentido do professor propor que os alunos 

resolvam problemas em grupos heterogêneos em que estes possuam 

diferentes níveis de conhecimentos e experiências sobre os conteúdos 

envolvidos no problema.  

         Algumas investigações em RP de ciências/química outros aspectos que 

constituem objetos de estudos, tais como: variáveis na resolução de 

problemas, estratégias na resolução de problemas e ensino de resolução de 

problemas (PERALES PALACIOS, 1993). Os estudos apontam um grande 

número de variáveis que podem influenciar o processo de RP. Inicialmente 

mostra-se evidente a importância do conhecimento específico da disciplina em 

que se insere o problema, da familiaridade do individuo com a tarefa e das 

habilidades cognitivas do individuo, entendida no sentido piagetiano como 

inteligência geral. De uma forma mais específica Ferguson-Hessler e De Jong 

(1984 apud Perales Palácios, 1993) falam de quatro componentes do 

conhecimento específico: 

1) Conhecimento declarado: aquele que diz respeito às definições, 

teoremas e equações inseridas no problema. 

2) Conhecimento de procedimento: aquele que se refere, por 

exemplo, a como aplicar uma dada equação química. 

3) Conhecimento de seleção: aquele que diz respeito a ser capaz de 

reconhecer características relevantes da situação dada e 

combiná-las com as condições de validez das fórmulas e 

procedimentos conhecidos, a fim de selecionar uma ou mais 

estratégias para a resolução do problema. 

4) Conhecimento de estratégia: aquele que compreende a sucessão 

de ações que se realizam a fim de alcançar uma solução para um 

problema. 
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Em linhas gerais estes quatro componentes do conhecimento 

específico normalmente precisam ser mobilizados pelos alunos para resolver 

problemas em sala de aula. Para exemplificar podemos pensar na proposição e 

resolução do seguinte problema nas aulas de química: Muitas pessoas têm 

como problemas de saúde a gastrite. Seus sintomas são diversos, os mais 

comuns são as constantes azias. Sabe-se que algumas pessoas tomam certos 

medicamentos para amenizar tal sintoma. Quais são estes medicamentos? 

Qual a sua função Química? Como você explica o fato de ingerir o 

medicamento e amenizar a azia? Como você comprovaria experimentalmente? 

(SANTOS & GÓI, 2005). 

Para resolver este problema o aluno precisa conhecer que 

medicamentos são usados para amenizar a azia, qual a função inorgânica a 

que pertence este medicamento, compreender a reação química que ocorre 

quando o medicamento é ingerido, sendo denominada de reação de 

neutralização, bem como esta reação pode ser representada através de uma 

equação química e entender que estas informações quando articuladas são 

relevantes para planejar um experimento que seja possível explicar a reação 

de neutralização. Por exemplo: propor experimentalmente a neutralização do 

leite de magnésia com ácido clorídrico. E usar papel universal para medir o pH 

do sistema reacional após a neutralização do leite de magnésia com o ácido.  

Existem estudos que têm investigado as estratégias utilizadas pelos 

sujeitos quando resolvem problemas de forma espontânea, em outras palavras,  

estratégias não produzidas pela instrução formal (REIF, 1983). Para isso, tais 

estudos recorrem com bastante freqüência a técnicas de verbalização, e em 

menor freqüência a um estudo qualitativo da resolução de problemas usando 

lápis e papel. Ainda que a primeira técnica resulte mais representativa do 

pensamento do individuo, ela traz implícita algumas limitações tais como: a 

própria verbalização não reflete fielmente o pensamento do individuo, a não 

consciência do sujeito diante de alguns passos dados para resolver o problema 

e a discordância entre a velocidade do pensamento e a verbalização 

(KRAMERS-PALS; LAMBRECHTS; WOLFF, 1982; DUMAS-CARRÉ, 1987 

apud PERALES PALACIOS, 1993). 

      A descrição das estratégias utilizadas pelos sujeitos para resolver 

problemas também se configura como uma das fases comuns, que 
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normalmente se identificam com um sistema heurístico ou de estratégias 

gerais, as quais se constituem como objetivos de vários autores que investigam 

a RP. Dentre estas estratégias podemos citar: análise de meios-fins que 

significa partir dos dados e recursos disponíveis para resolver o problema, da 

identificação da pergunta a ser respondida no problema, planejamento e a 

utilização de metas e submetas para resolver o problema. 

Os estudos sobre o ensino de resolução de problema investigam a RP 

como instrumento de diagnóstico das idéias prévias e como instrumento de 

avaliação da aprendizagem. De acordo com Perales Palacios (1993), a revisão 

dos estudos sobre RP no contexto do ensino aponta duas tendências que se 

destacam no enfoque didático: 1) as que se concentram na necessidade de 

resolver problemas de modo eficiente, por considerar um importante objetivo 

didático ou por buscar a compreensão conceitual e a competência nas 

habilidades correspondentes. 2) foca o papel da RP como instrumento de 

diagnóstico de erros conceituais e idéias prévias, bem como para avaliação da 

própria aprendizagem adquirida ou da mudança conceitual. De um modo geral, 

em qualquer um desses casos a realidade coloca em evidência na prática a 

ausência de uma orientação metodológica para ensinar a resolver problemas 

nos programas oficiais dos ministérios educacionais e nos livros didáticos 

(DUMAS-CARRÉ, 1987 apud PERALES PALACIOS, 1993).  

Esta ausência metodológica faz com que muitos professores abordem 

exercícios em sala de aula pensando que estão trabalhando com problemas, 

por na maioria das vezes não diferenciar o conceito e as características de um 

problema e um exercício. Na realidade brasileira, especificamente na disciplina 

de química, os PCN e OCN (BRASIL, 2002, 2006) ressaltam a necessidade 

dos alunos aprendem a identificar e resolver problemas contextualizados com a 

sua realidade, entretanto não trazem orientações teórico-metodológicas que 

possam orientar e propiciar que o professor vivencie em sua formação inicial 

e/ou em serviço de como ensinar os alunos a resolver problemas nas aulas de 

Química, como por exemplo, através da vivencia do processo de elaboração, 

proposição e condução da resolução de problemas no contexto escolar. Diante 

disso, consideramos relevante investigar como os professores de química do 

ensino médio têm conduzido a resolução de problemas nas aulas de química.  
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2.8 Algumas orientações para a Resolução de Problemas em Sala de Aula 
  

Em relação ao processo de resolução de problemas Bachelard (1996) 

enfatiza que definir um problema é uma questão importante para se poder 

avançar no conhecimento. A definição do problema por cada aluno, implica na 

definição das fronteiras entre o conhecido e o não conhecido, delimitando-se o 

conteúdo deste último. 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 lingüística 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.  

Segundo Silva e Nuñez (2002) é importante que os professores orientem 

os estudantes sobre a necessidade de definir um problema por ser uma das 

etapas que faz parte do processo de resolver problemas, o que pode contribuir 

para a sua resolução. Se compararmos a resolução de problemas escolares 

com a resolução de problemas científicos, os cientistas não abordam 

problemas definidos com precisão, inicialmente, porque é necessária uma 

etapa de análise da situação-problema que permita delimitar o problema e 

encontrar objetivos claros e definidos.  

A resolução de problemas envolve analisar situações, pensar 

estratégias para solucioná-las, buscar informações, testar hipóteses. Desse 

modo, quando o aluno se envolve com a resolução de problemas ele mobiliza 

conceitos, raciocina, pensa e desenvolve autonomia. Os PCN preconizam que 

o processo de escolarização deve estar a serviço da preparação dos alunos 

para a vida. Assim, é esperado que os professores façam uso de resolução de 

problemas em suas aulas.  

Nessa perspectiva discutiremos algumas orientações que caracterizam o 

processo de resolução de problemas fundamentada em posições 

construtivistas. Para isso, tomaremos por base algumas orientações sobre o 

que fazem os cientistas quando enfrentam o que para eles constitui um 

verdadeiro problema, com o objetivo de procurar aproximar tais orientações 

para o contexto escolar, mais especificamente ao ensino de química 

(CACHAPUZ et al., 2005). Em outras palavras, a investigação científica é um 
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processo em que as pessoas enfrentam situações problemáticas que são de 

seu interesse e apresentam-se de forma aberta, portanto, os aspectos que 

caracterizam esta forma de produzir e de buscar conhecimentos, de avançar 

nos problemas deveriam estar presentes, na medida do possível no âmbito 

escolar, em especial no processo de ensino-aprendizagem de resolução de 

problemas em nossas aulas de química.  

A seguir serão destacadas algumas características inerentes à 

investigação científica (Becerra Labra, Gras-Martí, Martínez-Torregrosa, 2004; 

2005) que entendemos ser pertinente para caracterizar o processo de 

resolução de problemas buscando uma possível aproximação para o contexto 

da sala de aula. 

_______________________________________________________________ 

 
1) Os problemas científicos surgem de situações problemáticas de caráter 

amplo e de que os sujeitos têm interesse por diversos motivos. Nesse sentido, 

os problemas precisam ser delimitados. Dito de outra forma, a busca de 

soluções para os problemas implica que realmente seja delimitado qual é o 

problema, o que se quer buscar, partindo inicialmente dos conhecimentos de 

que já se dispõe no campo específico da investigação.  

2) O avanço no problema é direcionado por hipóteses, por tentativas de 

respostas, que devem ser colocadas à prova com o maior rigor possível. O 

contexto hipotético dedutivo é característico da atividade científica criativa, 

nesse sentido, não se pode chegar ao conhecimento científico aplicando um 

processo indutivo de inferência a partir de dados já conhecidos, sendo 

fundamental tentar construir respostas possíveis para os problemas estudados. 

3) As investigações não se encontram, de um modo geral, com os dados como 

ponto de partida e sim com situações problemáticas confusas. As grandezas 

que se consideram relevantes para avançar no problema e os dados são 

selecionados em função da definição do problema e das hipóteses formuladas. 

4) Não se raciocina em termos de certeza, nem alcança o conhecimento 

científico apenas observando diretamente a natureza e sim em termos de 

construção de hipóteses, sendo necessário duvidar sistematicamente dos 

resultados obtidos e de todo o processo de resolução. Isso obriga a interpretar 

e confrontar os resultados, mediante sua coerência com as hipóteses 
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formuladas, a procurar diferentes caminhos para ver se se obtém o mesmo 

resultado, a rever a coerência global com o já conhecido nesse campo ou a ver 

se de fato abre e permite avançar em novos problemas de interesse. Isso pode 

conduzir a rever as hipóteses, a estratégia de resolução, ou inclusive, a 

reformular o problema de forma distinta. 

_______________________________________________________________ 
 

Na intenção de aproximar algumas destas características da 

investigação cientifica através da estratégia de resolução de problemas no 

espaço escolar, certamente considerando as reais necessidades, adaptações e 

limitações postas por este espaço, implica em desenvolver formas de ensinar e 

aprender, em especial na disciplina de Química, que possibilite de maneira 

sistematizada oportunidades de por em prática às formas de pensamento e 

ação da atividade científica (BECERRA LABRA, GRAS-MARTÍ, MARTÍNEZ-

TORREGROSA, 2004). Nesse sentido, apresentamos a seguir alguns 

indicadores de um processo de resolução de problema, em particular para a 

disciplina de Química, que busca uma certa coerência com a metodologia de 

investigação científica.  

_______________________________________________________________ 
 
1) Apresentação de enunciados não diretos (do tipo exercício): significa que o 

enunciado de um problema não deve conter de um modo exaustivo condições, 

dados, ou ferramentas que indiquem os passos a seguir antes de fazer o 

planejamento com o objetivo de saber o que se busca para resolver o 

problema. Incentivar a estruturação de enunciados dos problemas que 

favoreçam, em vez de bloquear, a resolução do problema no sentido de 

propiciar a indagação científica, como por exemplo, considerar no enunciado 

do problema situações que despertem o interesse do aluno, bem como as suas 

experiências e o contexto social e natural em que eles estão inseridos 

procurando buscar uma relação desses aspectos com o conhecimento químico. 

2) Realização de um planejamento qualitativo da situação, imaginando a 

situação química, procurando levantar e delimitar de maneira precisa o 

problema, deixando explícito do que é que se trata de determinar e em que 

condições será resolvido o problema. 
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3) Formulação de hipóteses sobre os fatores que podem depender a grandeza 

buscada e sobre a forma desta dependência, incluindo, em particular, casos 

limites de fácil interpretação química que necessariamente deverá contemplar o 

resultado do problema. 

4) Elaboração com caráter tentativo de possíveis estratégias de resolução 

antes de proceder a esta, para possibilitar uma confrontação rigorosa das 

hipóteses e mostrar a coerência com o corpo de conhecimento químico de que 

se dispõe para resolver o problema. Não apresentar a estratégia de resolução 

como algo evidente e seguro. 

5) Resolução de problemas como o fazer prático da estratégia planejada, 

verbalizando o que se faz durante o processo de resolução, procurando evitar 

operações mecânicas carentes de significação química. 

6) Análise dos resultados obtidos a luz das hipóteses elaboradas e em 

particular dos casos limites considerados, sempre buscando duvidar dos 

resultados obtidos. 

7) Consideração das possíveis perspectivas que são abertas após a resolução 

do problema, contemplando, por exemplo, a possibilidade de abordar o 

problema num nível maior de complexidade ou de abordar novas situações de 

interesse prático e teórico. Esta reflexão sobre novas perspectivas deveria 

incluir uma breve recapitulação sobre as dificuldades encontradas no processo 

de resolução do problema e a forma como foram superadas. Isso contribui para 

melhorar a capacidade para enfrentar os novos problemas. 

_______________________________________________________________ 
  

Gil Pérez; Martinez Torregrosa; Sement Pérez (1988) também apontam 

algumas orientações que caracterizam o processo de resolução de problemas 

com base na metodologia de investigação científica procurando adaptá-la ao 

contexto escolar, nesse caso, especificamente nos remetemos à disciplina de 

Química. A seguir são sistematizadas estas orientações buscando caracterizar 

o processo de resolução de problemas em química. 

_______________________________________________________________ 

1) Propor problemas oriundos de temas sócio-científicos que surgem das 

situações vividas pelos alunos em seu contexto social e natural através de um 

processo de problematização. 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      114 
 

 

2) Favorecer a discussão e reflexão dos alunos sobre a relevância e o possível 

interesse em relação aos problemas apresentados. 

3) Possibilitar análises qualitativas significativas, que ajudem a compreender o 

problema proposto e formular perguntas que direcionem a busca de respostas. 

4) Considerar a elaboração de hipóteses como uma atividade central da 

resolução de problemas, sendo esse processo capaz de orientar o tratamento 

dos problemas e de tornar explícitas as concepções dos alunos. 

5) Realizar as análises baseadas nas hipóteses elaboradas e fundamentadas 

teoricamente, evitando resultados carentes de significação química. 

6) Conceder atenção especial à elaboração de memórias científicas que 

reflitam o percurso adotado na busca de respostas para o problema, 

ressaltando o papel da comunicação e do debate durante a resolução de 

problemas. 

7) Enfatizar a dimensão coletiva da estratégia de resolução de problemas, por 

meio da socialização do conhecimento produzido privilegiando a interação 

entre o professor e alunos e alunos-alunos nos grupos de trabalho. 

_______________________________________________________________  

 

Gil Pérez; Martinez Torregrosa; Sement Pérez (1988) situam tais 

orientações em contraposição à resolução de exercícios que é normalmente 

abordada no espaço escolar. Os exercícios incluem um conjunto de dados 

numéricos e incógnitas a serem calculados, sendo caracterizado por tentativas 

de aplicação imediata de fórmulas e equações, sem um mínimo de reflexão 

conceitual. De acordo com este autor a resolução de exercícios leva os alunos 

a adotarem um comportamento centrado na memorização e repetição.  

Em relação aos procedimentos e estratégias para resolver problemas em 

sala de aula percebe-se semelhanças entre vários autores quanto às definições 

que eles atribuem a estes procedimentos. Estes não se apresentam 

necessariamente numa ordem fixa, uma vez que as etapas que constituem o 

processo de resolução podem estar interligadas, algumas vezes de forma 

complexa o que permite a reformulação de cada uma delas (SOARES, et. al, 

2007).    

Autores como Pozo e Postigo (1993 apud Soares et. al, 2007) 

apresentam alguns procedimentos ou estratégias que os alunos podem 
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mobilizar na resolução de problemas. Estes autores destacam cinco tipos de 

procedimentos: aquisição da informação; interpretação da nova informação; 

análise da informação disponível e realização de inferências sobre a mesma; 

compreensão e avaliação dos resultados e processo de reorganização 

conceitual da informação e procedimentos para comunicação e socialização 

dos resultados.  

Para Sternberg (2000 apud SOARES, 2007) os sujeitos resolvem 

problemas seguindo alguns procedimentos tais como: identificação do desafio; 

preparação para o seu enfrentamento; resolução do problema e avaliação da 

tentativa. 

Enquanto segundo Polya (1965) qualquer sujeito está apto a resolver 

problemas, desde que antes da ação planeje seu processo de resolução. Isso 

leva o sujeito a uma reflexão antes de iniciar a ação para resolver o problema. 

Para este autor tal reflexão pode conduzir o sujeito aos seguintes 

procedimentos: identificação o problema; concepção de um plano para sua 

resolução; execução do plano; análise da execução do plano articulado a 

solução obtida.  

Perales Palacios (1993) afirma ser necessário considerar algumas 

variáveis que podem interferir no processo de resolução de problemas, entre 

elas: a natureza do problema; o contexto de resolução do problema e o sujeito 

que resolve o problema.  

 

1) Natureza do problema: diz respeito aos aspectos formais do problema, tais 

como: estrutura, linguagem, enunciado, complexidade, tipo de tarefa requerida 

na resolução (quantitativa; qualitativa ou ambas).  

Focaremos no enunciado procurando descrever alguns elementos que o 

constitui segundo Dumas-Carré (1987) citado por Perales Palacios (1993), são 

eles: uma pergunta; alguns dados relativos a valores tomados por certas 

grandezas químicas que se denominam de condições iniciais; algumas 

simplificações ou modificações parciais que insere o fenômeno estudado num 

referencial teórico simples; descrição de um dispositivo e seu funcionamento 

eventualmente acompanhado de um esquema; as condições experimentais a 

que está submetido e algumas indicações de respostas de forma implícita 

intervindo na formulação da pergunta. 
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2) Contexto de resolução do problema: referem-se as variáveis que interferem 

no processo de RP sem considerar o próprio solucionador, como por exemplo: 

manipulação ou não de objetos reais (experimentação); consulta ou não a 

fontes de informações; verbalização ou não da resolução; tempo de resolução 

e se é fornecido ou não os algoritmos requeridos. 

3) Solucionador do problema (quem vai resolver o problema): refere-se às 

características do sujeito que vai resolver o problema, tais como: conhecimento 

teórico, habilidades cognitivas, criatividade, atitude, expectativas, idade, sexo, e 

das soluções individuais ou em grupos. 

 
2.9 A abordagem de Resolução de Problemas no Ensino de 
Estequiometria  
  

É possível que muitas das dificuldades de aprendizagem sobre 

conceitos químicos apresentadas por alunos do ensino médio também tenham 

sido apresentadas por importantes pesquisadores durante o processo de 

desenvolvimento do conhecimento científico. Um dos conceitos que os alunos 

apresentam grande dificuldade de compreensão é a estequiometria. A 

estequiometria teve início no século XVIII com Richter, que criou a expressão 

estequiometria que significa “medida de elementos”. A palavra elemento deriva 

do grego e significa stoikeheion (MIGLIATO FILHO, 2005). 

O conceito de estequiometria diz respeito à relação entre as quantidades 

de substâncias reagentes que interagem para formar a maior quantidade 

possível de produto ou novas substâncias num sistema reacional. Segundo a 

Lei das proporções definidas as quantidades de substâncias reagentes 

interagem numa proporção definida de números inteiros. Estas quantidades 

representam os coeficientes estequiométricos de uma reação química. Tais 

coeficientes referem-se à quantidade de matéria de reagentes que interagem 

para formar produtos (MORTIMER & MACHADO, 2002).   

De acordo com Maldaner (2000) a estequiometria estuda as relações de 

quantidade envolvidas nas reações químicas na interação entre as substâncias 

reagentes como forma de prever as quantidades de produtos formados.  

Em se tratando das dificuldades de aprendizagem sobre estequiometria 

no ensino médio, de um modo geral, estas se relacionam com a forma 
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meramente descritiva que este assunto é abordado nas aulas de química. 

Muitos dos professores preocupam-se em enfatizar o aspecto matemático da 

estequiometria em detrimento de uma compreensão química sobre o 

significado deste conceito. Deste modo, o aluno é conduzido a desenvolver o 

raciocínio matemático com a finalidade exclusiva de memorizar procedimentos 

para a resolução de questões envolvendo os aspectos quantitativos dos 

fenômenos químicos. Isto pode estar relacionado ao fato de que muitos livros 

didáticos de química enfatizam esta forma de abordar a estequiometria. E na 

maioria das vezes este recurso didático tem se constituído quase que 

exclusivamente como único recurso utilizado pelos professores nas aulas de 

química do ensino médio.  Nessa perspectiva, podemos entender que as 

questões postas para os alunos caracterizam-se como exercícios que servem 

para a operacionalização de conceitos, em detrimento da abordagem de 

resolução de problemas sobre estequiometria. Um outro fator que muitas vezes 

leva os alunos a não entender as relações matemáticas necessárias à 

compreensão das relações estequiométricas é a dificuldade que os mesmos 

apresentam em conhecimentos básicos de matemática (HARTWIG, 1981).           

Uma outra dificuldade apresentada pelos alunos em relação à 

compreensão do conceito de estequiometria é que há uma ausência da 

abordagem macroscópica integrada a microscópica deste conceito em sala de 

aula, o que exige um maior desenvolvimento do processo de abstração por 

parte dos alunos (MIGLIATO FILHO, 2005). 

 A realização de atividades experimentais em sala de aula com o uso 

de materiais de baixo custo ou no laboratório de química pode ser uma 

alternativa para possibilitar ao aluno uma compreensão integrada do conceito 

de estequiometria em seus aspectos macroscópicos e microscópicos.  

Estudo conduzido por Huddley e Pillay (1996) reitera a idéia que 

estequiometria é um conteúdo de difícil compreensão para os alunos. Eles 

realizaram uma pesquisa na Universidade de Witwatersrand, Joanesburgo, 

África do Sul em que aplicaram questões sobre estequiometria a estudantes da 

disciplina de Química 1. Tais resultados convergem com outras pesquisas 

conduzidas em outros países que apontam como uma das maiores 

dificuldades, a alta abstração, requerida dos estudantes para resolver questões 

sobre estequiometria.  
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Para minimizar tais dificuldades Huddley e Pillay (1996) sugerem a 

utilização de situações concretas para abordar o assunto de estequiometria nas 

aulas de química. E a possibilidade dos alunos trabalharem em pequenos 

grupos como uma forma de identificarem e refletirem sobre suas concepções 

prévias, o que para estes autores pode contribuir para o processo de 

aprendizagem voltado para resolver problemas sobre estequiometria. 

Infelizmente é dada pouca ênfase por parte dos professores durante a 

abordagem do conteúdo de estequiometria no sentido de utilizar recursos 

alternativos e inovadores diferentes do quadro, giz e livro didático 

frequentemente usado nas aulas (MIGLIATO FILHO, 2005). Nesse sentido, 

vale ressaltar que os professores possuem dificuldades de organizar o 

pensamento químico conforme sugere Mortimer, Machado e Romanelli (2000). 

Estes autores consideram desejável que os professores, ao abordarem 

conteúdos químicos, ressaltem que existem os aspectos fenomenológicos, 

que dizem respeito aos fenômenos concretos e visíveis ou os que temos 

acesso por meio indireto, os aspectos teóricos, relacionados com modelos 

consensuais de natureza atômica molecular, abstratos e que têm um caráter 

explicativo dos aspectos fenomenológicos, e, finalmente, os representacionais 
que estão relacionados com a natureza simbólica e a linguagem da Química. 

Assim, sugerem que as aulas de química abranjam articulações dinâmicas 

entre os três níveis de conhecimento, buscando as inter-relações entre: a) os 

modelos atomistas; b) o fenomenológico ou empírico; c) representacional ou a 

linguagem química, conforme representado pela Figura 2. 
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Figura 2: Relação entre os aspectos fenomenológicos, teóricos e 

representacionais da química.  

 

 
Outro aspecto importante é que para a compreensão do conceito de 

estequiometria os alunos precisam dispor de conhecimentos relevantes sobre 

alguns conceitos, tais como: equação química, que se constitui como uma 

forma de representar uma reação química, balanceamento de equações 

químicas, reações químicas, quantidade de matéria, massa molar, condições 

para conservação das massas num sistema reacional segundo Lavoisier, 

operações básicas da matemática envolvendo proporção e lei das proporções 

definidas, os quais fazem parte da rede conceitual que permeia o conceito de 

estequiometria conforme representado na Figura 3. 

 
Figura 3: Rede conceitual referente ao conceito de estequiometria.  
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Para melhor compreender as dificuldades discutidas sobre o conceito 

de estequiometria é importante trazer algumas pesquisas sobre alguns 

conceitos que estão relacionados com a estequiometria e suas possíveis 

contribuições dentre eles: reação química, quantidade de matéria, 

balanceamento de equações químicas, proporção, lei da conservação das 

massas.      

A reação química constitui-se como um conceito que faz parte da rede 

conceitual relacionada à estequiometria. Segundo Mortimer e Miranda (1995) 

reação química é a transformação que ocorre como resultado da interação 

entre diferentes substâncias, denominadas de reagentes, que resultam em 

novas substâncias chamadas de produtos. O entendimento de reação química 

está ligado ao reconhecimento de que a matéria é formada por átomos e que 

estes são conservados durante um processo reacional. Uma abordagem mais 

ampla sobre reação química pode ser concebida através da compreensão de 

que este conceito não é apenas um fenômeno químico observável que ocorre 

naturalmente, produzindo novas substâncias, mas também pode ser entendido 

como um programa artificial de produção de novas substâncias com 

propriedades desejadas e que podem ser planejadas pela via experimental e 
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Massa Molar   
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teórica. É ainda importante considerar que as transformações das substâncias 

estão associadas às transformações energéticas envolvidas no processo 

reacional (LOPES, 1995). 

Várias pesquisas disponíveis na literatura mostram que os alunos 

possuem concepções sobre os diversos fenômenos classificados como 

reações químicas bastante diferentes daquelas aceitas pela comunidade 

científica. Os estudantes nem sempre reconhecem as entidades que se 

transformam e as que permanecem constantes, e tendem a centrar suas 

explicações nas mudanças perceptíveis que ocorrem com as substâncias, 

como por exemplo, as mudanças de estado físico. Além de não fazerem 

referência às mudanças em nível atômico-molecular. Os raciocínios de 

conservação da massa, mesmo quando já utilizados para outros fenômenos 

não são automaticamente transferidos para situações que envolvem reações 

químicas (MORTIMER & MIRANDA, 1995)  

Em sua pesquisa, Aragão e colaboradores (1991 apud Rosa e 

Schnetzer, 1998) apontam que os alunos da 1ª série do ensino médio brasileiro 

concebem reação química como uma simples mistura. Outro resultado desta 

pesquisa aponta que após o processo de ensino, somente 49% dos alunos 

investigados passaram a conceber reação química como uma transformação 

onde há formação de novas substâncias. Enquanto 20% dos alunos 

continuaram presos à concepção de uma simples mistura. As autoras afirmam 

que esses resultados podem ser atribuídos à ausência de discriminação entre 

transformação química e mistura durante o processo de ensino-aprendizagem.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Rosa (1996), ao 

investigar as idéias iniciais de estudantes da 1ª série do ensino médio de 

escolas brasileiras, também pode constatar que 20% deles concebiam reação 

química como uma simples mistura de materiais. Por outro lado, 65% desses 

alunos ao se manifestarem a respeito do conceito de reação química citaram 

processos de ocorrência de mudança de estado físico ou de cor. Essa 

compreensão sobre o referido conceito como mistura pode estar relacionada à 

deficiência de outros conceitos fundamentais da química, como por exemplo, o 

de substância. 

Vogelezang (1987 apud Rosa e Schnetzer, 1998) também estudou o 

desenvolvimento do conceito de reação química no ensino médio e constatou 
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que apesar dos alunos o definirem como o aparecimento de novas substâncias, 

isso não os leva necessariamente a aceitarem essa visão. Pois, os estudantes 

podem assumir, pelo menos, inicialmente que em uma reação química as 

substâncias reagentes são conservadas e apenas adquire novas propriedades. 

Nesse caso uma substância é considerada uma fonte de propriedades. 

Pesquisas realizadas por Duncan e Johnstone (1973) mostraram que 

muitos alunos apresentam dificuldade em compreender o conceito de 

quantidade de matéria. A quantidade de matéria é uma grandeza química 

utilizada para quantificar espécies químicas microscópicas, tais como átomos, 

moléculas, íons dissolvidos em soluções, expressa por meio de sua unidade, o 

mol (SILVA, ROCHA-FILHO, 1995). E também para estabelecer as relações 

estequiométricas entre substâncias reagentes e produtos em sistemas 

reacionais, bem como as relações entre quantidade de matéria e massa de 

reagentes e produtos nestes sistemas. Estes autores utilizaram como 

instrumento de pesquisa quatro testes que foram aplicados aos alunos e 

abordavam os seguintes assuntos: 1) quantidade de matéria; 2) análise de 

equações químicas e realização de cálculos solicitados; 3) relação de cálculos 

envolvendo concentração molar de solução; 4) questionamento sobre reações 

químicas envolvendo concentração molar de solução. Os resultados da 

pesquisa apontaram algumas dificuldades encontradas durante o ensino do 

conceito de quantidade de matéria, as quais precisam ser superadas para uma 

melhor aprendizagem deste conceito pelos alunos: a) superar a imagem de que 

um mol de uma substância sempre vai reagir com um mol de outra substância 

sem considerar a estequiometria da reação química; b) dificuldade dos alunos 

no balanceamento de equações químicas; c) dificuldade dos alunos no 

manuseio de soluções expressas em concentração molar cuja unidade é o 

mol/L (DUNCAN e JOHNSTONE, 1973).     

Gabel e Sherwood (1984) desenvolveram pesquisas sobre a temática 

estequiometria objetivando diagnosticar quais os conhecimentos prévios que os 

alunos teriam que possuir para resolver problemas sobre estequiometria, e 

identificaram o conceito da grandeza quantidade de matéria como sendo um 

conhecimento central para o entendimento das quantidades proporcionais de 

reagentes que interagem para formar produtos num sistema reacional. Para 

chegar a este resultado, os autores aplicaram dois testes com os alunos 
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utilizando analogias relacionadas com laranjas e outra com açúcar para 

abordar o conceito de quantidade de matéria. Nesse trabalho os pesquisadores 

constataram que o tamanho do objeto de estudo não faz diferença com relação 

à dificuldade apresentada pelos alunos quando resolvem problemas que 

envolvem quantidade de matéria. Rogado (2004) também identificou que os 

estudantes possuem grande dificuldade de compreensão sobre o conceito de 

quantidade de matéria.  

Diante do exposto percebemos que a grandeza quantidade de matéria 

trata de um conceito abstrato e complexo que faz parte da rede conceitual que 

precisa ser aprendida e mobilizada pelos alunos para ajudá-los a resolver 

problemas sobre estequiometria. Daí a importância de se pensar em 

alternativas de ensino que auxiliem os alunos a minimizar as dificuldades de 

compreensão sobre quantidade de matéria que por sua vez se constitui como 

um dos conhecimentos prévios, significativo e necessário para que os alunos 

também possam minimizar as dificuldades de resolver problemas que 

envolvem a estequiometria.   

Rogado (2004) sugere em seu estudo, a necessidade de que 

professores e alunos possam apresentar uma compreensão dos conceitos 

científicos de forma ampla e articulada, não reduzidos apenas a definições 

acabadas e fragmentadas. 

Ault (2001) apresenta e discute uma ilustração representacional das 

formas que os químicos descrevem quantidade de matéria. Com base nisso, o 

autor sugere algumas formas de conversão de unidades que precisam ser 

mobilizadas para resolver questões sobre estequiometria. Para isso, ele utiliza 

um esquema geral que denominou de mapa, em que expressa as diferentes 

formas de conversão entre as diversas unidades presentes na estequiometria.  

Estudos desenvolvidos por Yarroch (1985) objetivaram investigar as 

dificuldades que os alunos possuem para realizar o balanceamento de 

equações químicas que se constituem como forma de representar reações 

químicas. Os estudantes foram solicitados a balancear equações utilizando 

representações em diagramas. Foram propostas quatro equações químicas 

para efetuar a atividade de balanceamento. O autor dispunha da informação de 

que todos os alunos já haviam estudado balanceamento utilizando uma outra 

forma de representação sem ser através de diagramas. Entretanto, durante a 
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realização da atividade sete entre cada doze estudantes não se mostraram 

capazes de construir os diagramas propostos. Yarroch entende que isso pode 

significar que estes alunos apresentam dificuldade em mobilizar o conceito de 

balanceamento de equações em contextos diferentes do que haviam aprendido 

anteriormente, como é o caso de realizar o balanceamento através de 

diagramas.  

Além de pesquisas que apontam as dificuldades dos alunos em 

resolver problemas sobre estequiometria que se referem ao nível de abstração 

(MIGLIATO FILHO, 2005) requerida por este assunto, também 

compreendemos que há a necessidade dos alunos disporem e mobilizarem 

conhecimentos prévios que fazem parte da rede conceitual de estequiometria 

já citados anteriormente, tais como: quantidade de matéria, balanceamento de 

equações, reação química, operações básicas da matemática envolvendo 

noções de proporcionalidade, condições para conservação das massas num 

sistema reacional etc.  

Outras pesquisas objetivaram estudar as estratégias que os alunos 

utilizam quando resolvem problemas sobre estequiometria. Autores como 

Schmidt (1994) preocupou-se em identificar as estratégias e Boujaoude e 

Barakat (2000; 2003) procuraram analisar as estratégias para identificar as 

dificuldades dos alunos e a partir disso identificar que conhecimentos os alunos 

precisam saber para resolver problemas sobre estequiometria. Dentre estes 

conhecimentos estão a compreensão sobre equação química e seu 

balanceamento, reação química, proporção e quantidade de matéria. 

Pesquisa realizada por Schmidt (1994) propôs um estudo descritivo 

para elaborar e aplicar questões sobre estequiometria envolvendo proporções 

numéricas para realização de cálculos mentais e para identificar as estratégias 

utilizadas pelos alunos ao resolver tais questões. Este estudo constituiu-se 

como parte de uma investigação mais ampla na qual 7441 estudantes 

universitários participaram respondendo um questionário constando de 154 

questões envolvendo dez tópicos diferentes. Este estudo revelou que cinco 

estratégias foram utilizadas pelos estudantes para resolver as questões sobre 

estequiometria. Foi identificado que duas das estratégias desenvolvidas pelos 

estudantes representavam as relações que eles estabeleciam a partir de seus 

raciocínios próprios em detrimento da aplicação de algoritmos matemáticos. 
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Isso aponta que os estudantes podem desenvolver estratégias próprias na 

resolução de problemas sobre estequiometria. A análise do questionário 

mostrou a possibilidade dos estudantes acertarem as respostas às questões 

mesmo que eles tenham utilizado uma estratégia “incorreta”.  Isso aponta para 

a necessidade do professor conhecer as estratégias utilizadas pelos alunos ao 

resolverem questões sobre estequiometria durante a abordagem deste 

conceito nas aulas de química. Isto pode representar um caminho que forneça 

elementos para o professor repensar formas alternativas/inovadoras de abordar 

a resolução de problemas sobre estequiometria com o objetivo que os alunos 

possam ampliar sua compreensão e minimizar as dificuldades em relação a 

aprendizagem deste conceito. 

Segundo Schmidt (1994) este resultado pode ser válido para auxiliar 

professores a introduzir a resolução de problemas sobre estequiometria no 

contexto escolar pelo fato de mostrar que resolver problemas requer dos 

estudantes pensar na elaboração de estratégias diversas que permitem várias 

possibilidades de solução para resolver problemas e não apenas limitar-se a 

aplicação de algoritmos. 

Boujaoude e Barakat (2003) identificaram estratégias, que 

denominaram de equivocadas, utilizadas pelos alunos do ensino médio quando 

resolvem problemas sobre estequiometria. Para isso, os autores aplicaram dois 

testes que objetivaram analisar as estratégias utilizadas pelos alunos para 

resolver os problemas. Os resultados mostraram que os alunos apresentam 

dificuldades em cinco tópicos relacionados à resolução de problemas sobre 

estequiometria, que comumente também são relatados por outros autores tais 

como: quantidade de matéria, reagente limitante, conservação da matéria, 

significado dos coeficientes químicos dos reagentes e produtos numa equação, 

que representa a quantidade de matéria envolvida no sistema reacional.  

Consideramos com base nos resultados da investigação sobre 

resolução de problemas envolvendo conceitos relacionados à estequiometria 

que a compreensão dos conceitos de quantidade de matéria, reação química, 

conservação de massas num sistema reacional e representação de reações 

químicas (balanceamento) tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo 

se constituem como conhecimentos anteriores necessários para que os alunos 

venham se apropriar de uma melhor compreensão e aprendizagem do conceito 
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de estequiometria, podendo mobilizá-los de forma articulada em situações em 

que sejam requeridos a resolver problemas sobre estequiometria nas aulas de 

química numa perspectiva do ensino por investigação.    

Em síntese podemos sugerir que a resolução de problemas sobre 

estequiometria, nas aulas de Química, que vise atender as necessidades, 

motivação e interesses de aprendizagens dos alunos pode privilegiar a 

proposição e resolução de problemas escolares inicialmente qualitativos com 

ênfase macroscópica seguidos de problemas quantitativos considerando 

aspectos microscópicos que estejam relacionados com a realidade dos alunos 

e que eles possam atribuir significado. Como exemplo, podemos destacar 

problemas do tipo qualitativo em nível macroscópico centrados em como se dá 

a produção de sabão, buscando o entendimento do aluno sobre a identificação 

das substâncias reagentes e dos produtos formados nas reações químicas de 

obtenção do sabão e o conhecimento das equações químicas que representam 

esta reação. Isto pode ser feito utilizando experimentos para produção de 

sabão artesanal. Partindo primeiramente de problemas qualitativos pode-se 

integrar os aspectos macroscópicos aos microscópicos da estequiometria 

através da resolução de problemas do tipo quantitativo também relacionados à 

produção de sabão. Dessa forma, pode-se instigar os alunos a pensar em 

estratégias que permitam encontrar qual a proporção em quantidade de 

matéria e em massa de reagentes que vão interagir para formar os produtos na 

reação de obtenção do sabão. Nesse caso, é necessário que os alunos saibam 

fazer o balanceamento da equação química que representa a reação de 

obtenção do sabão e realizem cálculos de massa molar e operações 

matemáticas envolvendo proporção relativa às relações entre a quantidade de 

matéria e a massa de reagentes e produtos que participam da reação de 

saponificação.      
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 
_______________________________________________________________ 

 

A escolha do percurso metodológico foi feita no sentido de construir um 

caminho a ser seguido visando buscar respostas para as questões propostas 

na presente pesquisa, são elas:  

 

Questão Central: Como os professores de química abordam a 
resolução de problemas nas aulas de química do ensino médio? 

 
Esta questão foi desdobrada em três questões específicas de pesquisa, 

que são: 

 

1. O que os professores entendem por resolução de problemas?  
2. Quais os aspectos em que os professores se baseiam para 

abordar a resolução de problemas envolvendo o conteúdo de 
estequiometria?  

3. Que materiais, fontes bibliográficas e recursos didáticos os 
professores utilizam para abordar a resolução de problemas em aulas que 
envolvem o conteúdo de estequiometria? 

  
Durante o desenvolvimento da pesquisa utilizamos uma metodologia 

de pesquisa numa perspectiva do estudo de caso, uma vez que o principal 

objetivo da pesquisa é compreender o que os professores pensam e como 

abordam a resolução de problemas em salas de aulas de química no ensino 

médio envolvendo o conteúdo de estequiometria.  

A metodologia estudo de caso objetiva compreensão de um contexto 

singular, que significa que o objeto estudado é caracterizado como único, como 

uma representação singular da realidade que é multifacetada e historicamente 

localizada (ANDRÉ, 1997; OLIVEIRA, 2005; MORAES e GALIAZZI, 2007; 

LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Yin (2005) afirma que pesquisas de estudos de caso podem ser, tanto 

únicas, como múltiplas. Estudos de caso único e de casos múltiplos são, na 

realidade, nada além do que duas variantes da metodologia de estudo de caso.  
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O presente trabalho é, portanto, baseado na metodologia de estudo de 

casos múltiplos. Os estudos de caso múltiplos buscam identificar como cada 

caso responde às questões de pesquisa em que se busca o entendimento do 

como, o que é algo ou do porquê de algo. Assim, não se pretende buscar 

generalização, mas o entendimento do que é, como e porque acontece algo 

com base no referencial teórico da pesquisa (ANDRÉ, 1997).  

Yin (2005) ressalta que estudo de caso é uma metodologia de pesquisa 

abrangente a qual envolve, desde a lógica do planejamento, até as técnicas de 

coleta de dados e abordagens específicas para análise dos mesmos.        

 O estudo de caso busca a descrição e a análise das informações 

tendendo a seguir um processo indutivo, no qual a inspeção de forma recursiva 

permite a construção das categorias de análise (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). O 

que resulta deste processo é uma compreensão descritiva contextualizada, de 

cenas (episódios), de um discurso, de cognições. Geralmente, em educação a 

maioria dos estudos de casos é uma combinação de descrição e interpretação.   

Yin (2005) considera entrevistas como uma das fontes de informações 

mais importantes para estudos de casos. Este autor afirma ainda que 

entrevistas, na maioria das vezes, tratam de questões humanas e tais questões 

devem ser tratadas e interpretadas por entrevistadores específicos, e 

respondentes que podem dar interpretações importantes para uma 

determinada situação. Outra fonte importante de informações é a visita de 

campo ao local escolhido para o estudo de caso, onde se criará a oportunidade 

de fazer observações diretas. Neste trabalho, como fonte primária de dados 

foram realizadas entrevistas com professores de química do ensino médio de 

escolas da rede pública e privada de Pernambuco. Outra fonte utilizada foi a 

videogravação que permitiu a observação e registro das aulas de química dos 

professores nas três séries do ensino médio das referidas escolas.  

Escolhemos a entrevista semi-estruturada (Apêndice 1) como um dos 

instrumentos de coleta de dados. Este tipo de entrevista se apresenta como um 

instrumento singular, quando se trata de apreender fenômenos como o 

pensamento do sujeito sobre o real, suas representações, desejos e 

expectativas, partindo de questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo 
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campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 1987).  

A videogravação vem se tornando um instrumento de registro 

amplamente utilizado por pesquisadores para coletar dados. E foi utilizada 

neste estudo pelo fato de permitir obter uma maior diversidade de informações, 

que nem sempre é possível apreender pela observação registrada em áudio ou 

apenas escrita. Nesse sentido, apresentamos algumas vantagens do uso do 

registro em vídeo devido a sua característica peculiar de possibilitar a 

preservação do registro no tempo. Tal característica permite que o pesquisador 

retorne ao material coletado de forma a repensá-lo, analisá-lo e ainda construir 

e reconstruir categorias e testar hipóteses. Além disso, o registro preservado 

pode ser utilizado para análise de novas questões que não foram previstas no 

planejamento original do projeto. Pode também permitir uma multiplicidade de 

leituras por pesquisadores de outras orientações teóricas. Outra utilização pode 

ser a edição de material didático a partir dos registros originados de pesquisa, 

para o ensino de graduação e para o treinamento de observadores. É nessa 

perspectiva que compreendemos ser necessário o uso da videogravação para 

registrar os dados oriundos da observação, sempre que possível, de todos os 

momentos que constituem os procedimentos metodológicos desta pesquisa 

(CARVALHO, 2006). 

Uma limitação quanto ao uso da videogravação refere-se ao fato da 

câmara ter foco limitado, o que obriga o pesquisador a fazer opções de 

amostragem e de amplitude do campo registrado. Todavia, essa limitação 

técnica pode ser superada com o uso de múltiplas câmeras e microfones 

direcionais, o que procuramos contornar com o uso da gravação em mp3 

simultaneamente a videogravação (CARVALHO et al., 1996). 
Assim, para respondermos as nossas questões de pesquisa realizamos 

entrevistas com cinco professores e observações das aulas de química de 

quatro professores. As observações das salas de aulas das professoras P1 e 

P2 foram realizadas no período de outubro de 2007 a janeiro de 2008, dando 

continuidade nos meses de junho e julho de 2009 com o professor P4 e 

finalizando nos meses de setembro a dezembro de 2009 com a professora P5.   

Em relação à sala de aula, as observações foram realizadas em alguns 

momentos de forma seqüencial e em outros de forma pontual durante as aulas 
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agendadas para serem gravadas. Isso dependia da disponibilidade do 

professor e de eventos programados pela escola em que o professor não 

estava em sala de aula e sim participando de outros eventos da escola.   

Nesse estudo a pesquisadora atuou como observadora e não como 

participante. O interesse do pesquisador está no sentido de construir uma 

descrição compreensiva e contextualizada sobre o objeto de estudo. Após a 

análise da entrevista e da videogravação das aulas dos quatro professores 

optamos por analisar as aulas da docente doravante denominada de P5 por 

nos fornecer elementos para elaboração de uma melhor compreensão sobre o 

nosso objeto de estudo que diz respeito à forma de abordar a resolução de 

problemas em sala de aula. E por se tratar de um caso atípico quando 

comparado às aulas de química dos professores P1, P2 e P4 que envolveu a 

resolução de problemas e as quais também foram videogravadas.    

 

3.1 Perfil do Grupo Investigado 
 

Compuseram a amostra de sujeitos desta pesquisa, um grupo de cinco 

professores de química doravante denominados de P1, P2, P3, P4 e P5. 

  

3.1.1 Perfil da Professora P1 
  

A professora P1 possui experiência profissional de 22 anos atuando no 

ensino técnico profissionalizante de química de uma escola da rede pública na 

cidade de Recife no estado de Pernambuco. Na época da entrevista e 

filmagens das aulas realizada em 2007 a docente P1 estava lecionando a 

disciplina de Química Geral numa turma do curso de química do ensino médio 

integrado. P1 cursou em sua graduação engenharia química, fez 

especialização em educação e mestrado em energia nuclear pela Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE.  

  

3.1.2 Perfil da Professora P2 
 
 A professora P2 possui experiência profissional de 15 anos na área de 

ensino de Química, tendo atuado neste período no nível superior e na época da 
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entrevista e filmagem das aulas estava lecionando a disciplina de Química no 

ensino médio integrado ao curso técnico em química, de em uma escola da 

rede pública de Recife-PE. P2 cursou na graduação química industrial e depois 

licenciatura em química, possuindo mestrado em química cuja área de 

concentração é a bioquímica e doutorado em fármacos químicos.  

 

3.1.3 Perfil do Professor P3 
 
O professor P3 possui 04 anos de experiência profissional na área de 

ensino lecionando a disciplina de Química do ensino médio e de ciências 

(química e física) no último ano do ensino fundamental II em escolas da rede 

pública de Recife em Pernambuco. P3 é graduado em licenciatura em química 

pela UFPE. P3 disse que participou, durante os quatros anos que leciona de 

quatro cursos de formação continuada para professores oferecidos pela 

instituição escolar que trabalha.  

  

3.1.4 Perfil do Professor P4 
 

O professor P4 possui 10 anos de experiência profissional lecionando a 

disciplina de Química no ensino médio em escolas da rede privada de Recife 

no estado de Pernambuco. Possui graduação em licenciatura plena em 

química e especialização em ensino das ciências pela Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE).  

             
3.1.5 Perfil da Professora P5 

  
 A professora P5 possui 13 anos de experiência profissional lecionando a 

disciplina de Química no ensino médio em escolas da rede pública de Olinda 

em Pernambuco. P5 é graduada em licenciatura em química e possuindo 

especialização em ensino de ciências, ambas realizadas na UFRPE. Participa 

de um grupo de estudo e pesquisa formado por professores universitários, 

professores de Química do ensino médio e alunos de graduação em 

licenciatura em química, que desenvolve trabalhos de pesquisas na área de 

ensino de Química.     
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As informações descritas acima se encontram sistematizadas de forma 

resumida no quadro 7. 

 
Quadro 7:  Perfil dos professores investigados 
Escola/Professor Tempo de 

Experiência 
Profissional 

(anos) 

Formação 
Acadêmica 

Pós-graduação 

E1/P1 22 Engenharia 
Química 

Especialização 
em Educação 

Mestrado em 
Energia Nuclear 

E2/P2 15 Química 
Industrial 

Licenciatura 
em Química 

Mestrado em 
Química - 

(Bioquímica) 

Doutorado em 
Fármacos 
Químicos 

E3/P3 04 Licenciatura 
em Química 

          --- 

E4/P4 10 Licenciatura 
em Química 

Especialização 
em Ensino de 

Ciências 

E5/P5 13 Licenciatura 
em Química 

Especialização 
em Ensino de 

Ciências 

 

3.2 Contexto e Participantes da Pesquisa 
 

Consideramos apropriado trabalhar com professores que mostrassem 

disponibilidade em participar de todos os momentos da pesquisa, 

apresentassem interesse no objeto de estudo investigado, permitindo ser 

entrevistado pela pesquisadora e também que suas aulas de química sobre o 

conteúdo de estequiometria pudessem ser videogravadas e juntamente com os 

dados da entrevista analisadas, favorecendo assim um melhor acesso para 

coleta de dados nas escolas, consideradas como campo de pesquisa e 

denominadas respectivamente de E1, E2, E3, E4 e E5. Denominamos os 

professores investigados respectivamente de P1, P2, P3, P4 e P5 com o 

objetivo de garantir o anonimato dos professores e escolas envolvidas.  
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A pesquisadora no segundo semestre de 2007 fez um primeiro contato 

com 10 professores de química que lecionavam na 1ª série do ensino médio 

através de uma visita agendada previamente a oito escolas da rede pública e 

privada do estado de Pernambuco. Nesse momento, a pesquisadora através 

de ofício encaminhado pela secretaria do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco, visitou as escolas e 

esclareceu oralmente e também através da entrega do resumo do projeto de 

pesquisa por escrito, a cada professor, os objetivos da pesquisa para 

desenvolvimento da tese de doutoramento e como seria a participação dos 

professores na mesma. Cinco professores aceitaram de imediato, dois não 

aceitaram e os outros três após o encontro informaram à pesquisadora que não 

participariam.  

A entrevista semi-estruturada foi realizada com quatro professores (P1, 

P2, P4 e P5) antes da filmagem de suas aulas, uma vez que o professor (P3) 

concedeu a entrevista e depois não autorizou a filmagem de suas aulas na 

escola (E3) em que lecionava.  

Foram filmadas as aulas de quatro professores, nas quais foram 

abordadas a resolução de problemas sobre estequiometria na primeira, 

segunda e terceira série do ensino médio. A videogravação das aulas de P1 e 

P2 foi realizada em dias e horários diferentes nas duas escolas públicas (E1 e 

E2) no final do ano de 2007. Este foi o período informado por P1 e P2 para 

iniciar o conteúdo de estequiometria nas aulas de química da 1ª série do 

ensino médio. No caso de P1 o período de filmagens de suas aulas foi de 

outubro a novembro de 2007. Enquanto, P2 o período de filmagem iniciou em 

outubro de 2007 e terminou em dezembro de 2007. As aulas de P4 foram 

gravadas em áudio e filmadas na 2ª série do ensino médio de uma escola 

particular (E4) e as aulas de P5 na 3ª série de uma escola pública (E5) em 

períodos diferentes do ano de 2009, conforme informação destes docentes a 

respeito do início da abordagem do conteúdo de estequiometria em suas 

respectivas turmas. A filmagem das aulas de P4 ocorreu no mês de junho de 

2009 e a gravação em áudio e em vídeo das aulas de P5 nos meses de 

outubro a novembro de 2009.  

O conteúdo de estequiometria foi selecionado pelo fato de sua 

abordagem em sala de aula ser caracterizada por atividades que requerem dos 
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alunos a resolução de diversos tipos problemas. Além de ser considerado um 

tema central para que os alunos compreendam de uma forma ampla e 

articulada os fenômenos químicos e físicos que ocorrem ao seu redor em nível 

qualitativo e quantitativo (LOPES, 1995; ROSA; SCHNERTZLER, 1998) 

Devido à dificuldade de encontrar professores de química da 1ª série 

do ensino médio interessados em participar da pesquisa e que também 

abordassem o conteúdo de estequiometria nesta série, optamos por também 

observar as aulas de docentes que trabalhassem este conteúdo nas 2ª e 3ª 

séries do ensino médio. Outra justificativa é que os professores investigados 

(P1, P2 e P4) alegavam que teriam que seguir o programa curricular de 

química adotado pelas escolas (E1, E2 e E4). Por isso, o conteúdo de 

estequiometria foi trabalhado por P1 e P2 na 1ª série e por P4 na 2ª série do 

ensino médio. 

 A professora P5 informou que de um modo geral a escola em que atua 

oportuniza aos docentes de química uma certa autonomia para que abordem 

os conteúdos de química em suas aulas conforme escolha, critério e 

planejamento pedagógico elaborado por cada docente. Então, no primeiro 

contato que a pesquisadora teve com P5, através de visita a sua escola (E5), 

ela afirmou que não seguia uma seqüência linear dos conteúdos de química 

conforme orientação de alguns livros didáticos e do programa curricular de 

química adotado pela escola, justificando que os alunos apresentam bastante 

dificuldade de aprendizagem em relação ao conteúdo de estequiometria. Desse 

modo, P5 optou por trabalhar este conteúdo na 3ª série do ensino médio, por 

perceber e entender que a articulação da estequiometria com outros conceitos 

da química e com a experiência dos alunos já trazidas das séries anteriores 

poderia facilitar a aprendizagem dos alunos sobre estequiometria. 

Em decorrência de termos filmado as salas de aula de quatro 

professores, correspondendo a um total de trinta e seis aulas, sendo algumas 

geminadas e outras não geminadas e devido às diferenças observadas na 

perspectiva de ensino destes professores, optamos por analisar em maior 

profundidade as aulas da professora P5 por considerarmos que se trata de um 

caso atípico.  Corroborando com isto, é mais importante aprofundar a análise 

de um dos quatro sujeitos da pesquisa que tiveram suas aulas filmadas do que 

apresentar resultados dispersos e pouco conclusivos de todos os professores. 
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   Escolhemos a professora P5 porque ela foi a única dentre os quatro 

professores a utilizar uma metodologia diferenciada através do 

desenvolvimento de atividades experimentais e modelagem molecular, 

possibilitando analisar a sua forma de abordagem dos conteúdos 

procedimentais, isto é, a condução dos experimentos, além de procurar 

explorar a atividade prática para aprofundar a discussão teórica para resolver 

problemas sobre estequiometria.  

 
3.3 Procedimentos Metodológicos 
 
3.3.1 Entrevista Semi-estruturada 

 

Após o primeiro contato da pesquisadora com os sujeitos investigados, 

no segundo semestre de 2007 procedemos a condução da entrevista semi-

estruturada a partir de um roteiro flexível constando de dez questões abertas 

(apêndice 1), a qual foi gravada em áudio e também videogravada quando o 

professor permitia. As questões da entrevista tiveram como objetivo 

diagnosticar a concepção dos docentes sobre: a perspectiva de ensino-

aprendizagem adotada nas aulas de química que envolve a resolução de 

problema; suas idéias sobre o que é exercício e problema; as diferenças e 

semelhanças entre exercício e problema no contexto escolar; entender a forma 

como os professores se planejam e identificar os materiais, fontes e recursos 

utilizados por estes para abordar a resolução de problemas envolvendo o 

conteúdo de estequiometria; identificar se os professores trabalham conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais com os alunos quando abordam 

problemas sobre estequiometria; identificar as dificuldades apresentadas pelos 

alunos para resolver problemas sobre estequiometria segundo a visão dos 

professores e saber se e como os docentes intervêm em sua prática a fim de 

minimizar as dificuldades dos alunos quando resolvem problemas sobre 

estequiometria nas aulas de química.  
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3.3.2 Descrição da Entrevista Semi-estruturada com os Professores 
 

A professora P1 foi inicialmente entrevistada em fase exploratória da 

pesquisa em 30.10.2007. A entrevista ocorreu na escola (E1) em que a 

professora lecionava e teve duração de 30 minutos. Em seu depoimento P1 

informou que a instituição que atua costuma oferecer capacitações para 

formação continuada dos professores. Esta primeira entrevista não contemplou 

aspectos essenciais para o andamento da pesquisa.  Assim voltei para fazer 

uma nova entrevista com a professora P1 em 03.12.2008 indagando apenas 

sobre as questões que foram alteradas com duração de 40 minutos. 

A professora P2 entrevistada em fase exploratória em 23.10.2007 na 

escola (E2) que lecionava teve duração de 30 minutos. Semelhantemente o 

que ocorreu com a P1 a professora P2 foi novamente entrevistada em 

25.11.2008 e teve duração de 35 minutos. As professoras P1 e P2 informaram 

que participam de cursos sobre formação continuada de professores oferecidos 

pelas instituições que lecionam.   

O professor P3 foi entrevistado em 27.02.2009 na escola (E3). O tempo 

desta entrevista foi de 44 minutos. P3 disse que participa de capacitações para 

formação continuada de professores oferecidos pela secretaria de educação da 

rede pública que pertence à escola que leciona. Após a entrevista o professor 

P3 ficou de entrar em contato com a pesquisadora para agendar as aulas de 

química da 1ª série do ensino médio que seriam filmadas abordando o 

conteúdo de estequiometria.   

A entrevista realizada com o professor P4, em 08.04.2009, na escola 

(E4) que este trabalhava, teve duração de 32 minutos. P4 relatou que participa 

de momentos de formação continuada para os professores das diversas 

modalidades de ensino oferecido pela própria instituição escolar.  

A entrevista realizada com a docente P5 em 23.10.2009 na escola (E5) 

em que atua teve duração de 41 minutos. Nesse encontro, P5 relatou que 

participa de cursos de formação continuada para professores oferecidos pela 

instituição escolar que trabalha em parceria com outras instituições, como por 

exemplo, informou que participou do curso intitulado “Projeto Ricardo Ferreira” 

realizado pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) nos anos de 2005/2006.  
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As informações descritas sobre os aspectos gerais da entrevista 

aplicada aos professores se encontram sistematizadas de forma resumida no 

quadro 8. 

 

Quadro 8: Síntese de aspectos gerais da entrevista 
 

Professor 
 

Data  
Tempo de 
duração 

Participa de 
formação 

continuada 

 

P1 

 

03.12.2008 

 

40’ 

 

Sim 

 

P2 

 

25.11.2008 

 

35’ 

 

Sim 

 

P3 

 

27.02.2009 

 

44’ 

 

Sim 

 

P4 

 

08.04.2009 

 

32’ 

 

Sim 

 

P5 

 

23.10.2009 

 

41’ 

 

Sim 

  
3.3.3 Filmagens das Salas de Aula  
 

Para gravar e filmar as atividades das salas de aula dos professores 

investigados (P1, P2, P4 e P5) no decorrer dos anos de 2007 a 2009 foram 

utilizados gravadores (mp3) e câmara filmadora para registro de observação 

das aulas, seguido da transcrição das mídias para análise. Em março de 2009 

o professor P3 entrou em contato com a pesquisadora informando que as suas 

aulas não poderiam ser filmadas, porém não apresentou justificativas para tal 

fato. Dessa forma não houve disponibilidade para filmagens das aulas de P3. 

Durante as filmagens das salas de aula dos docentes, a pesquisadora não fez 

intervenção. As filmagens tiveram como objetivo obter informações ou 

complementar as que tínhamos obtido nas entrevistas ou para esclarecermos 

alguns elementos obtidos na entrevista, de modo a dar uma visão mais ampla e 

segura e fornecer exemplos concretos sobre como os professores abordam a 

resolução de problemas nas aulas de estequiometria. No período das filmagens 

das salas de aulas também solicitamos aos professores, para análise posterior, 
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as fichas de atividades planejadas e realizadas com os alunos no decorrer das 

aulas. 

 
3.3.4 Descrição da Coleta de Informações na Sala de Aula dos 
Professores 

 

Na sala de aula da professora P1 foram filmadas um total de 12 aulas 

geminadas com duração de 50 minutos cada, em uma turma da 1ª série do 

curso técnico de Química, integrado ao ensino médio do turno da manhã. Para 

trabalhar o conteúdo de estequiometria e resolver questões sobre esta temática 

P1 utilizou 02 aulas geminadas no dia 20.11.2007 versando sobre os seguintes 

tópicos: definição sobre estequiometria; cálculos de fórmula mínima e 

molecular e outros cálculos químicos envolvendo estequiometria de reações 

químicas. As questões propostas aos alunos foram retiradas do livro didático 

(LD) e resolvidas com a ajuda do professor no quadro. As outras 10 aulas 

foram destinadas a trabalhar outros conteúdos de química necessários à 

compreensão da estequiometria por parte dos alunos na visão de P1. 

 Quanto à professora P2 foram filmadas um total de 14 aulas geminadas 

com duração de 50 minutos cada de uma turma da 1ª série do ensino médio do 

turno da manhã. Não foram filmadas nem gravadas em áudio as aulas da 

professora P2 sobre estequiometria pelo fato de no dia desta aula o mp3 e a 

câmara filmadora apresentarem problemas técnicos, não estando em condição 

de funcionamento operacional.  
Em relação ao professor P4 foram filmadas um total de 06 aulas 

geminadas com duração de 50 minutos cada em uma turma da 2ª série do 

ensino médio do turno da manhã para trabalhar os seguintes aspectos sobre o 

conteúdo de estequiometria: relação de massa entre reagentes e produtos 

numa reação química; relação de massa e volume envolvidos numa reação 

química; relação entre quantidade de matéria no processo de uma reação 

química, a partir da resolução de questões retiradas do livro didático. O 

professor colocava as questões no quadro para os alunos resolverem de forma 

individual, tirava dúvida dos alunos e depois de certo tempo resolvia as 

questões no quadro. No final das seis aulas filmadas o professor realizou dois 

tipos de avaliação escrita com a turma sobre a temática estequiometria.  
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 Na sala da professora P5 foram filmadas um total de 04 aulas não 

geminadas com duração de 50 minutos cada numa turma da 3ª série do ensino 

médio do turno da tarde em que P5 abordou os seguintes aspectos sobre o 

conteúdo de estequiometria: estudo qualitativo das relações estequiométricas 

entre reagentes e produtos numa reação química a partir de uma atividade 

envolvendo a proposição de um problema, discussão inicial das hipóteses 

elaboradas pelos alunos (grupos) para responder o problema proposto, 

orientação do professor nos grupos de trabalho e sistematização com a turma.  

A seguir apresentamos no quadro 9 uma síntese do que ocorreu na 

sala de aula de cada um dos professores investigados durante as gravações e 

filmagens realizadas de forma não contínua durante os anos de 2007 a 2009.   

 

Quadro 9: Filmagens das salas de aulas para definição dos professores 
em que suas aulas seriam utilizadas como objeto de análise 

 
Professor(a) 

 

 
Data/Número de horas-aula 

 
Atividades e conteúdos 

abordados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 

30 de outubro de 2007 
2 horas-aula 
 
 
06 de novembro de 2007  
2 horas-aula 
 
 
 
06 de novembro de 2007 
(compensação de aula)  
 2 horas-aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 de novembro de 2007 
2 horas-aula 
 
 
 
 
 
 

-Balanceamento de reação 
pelo método de oxi-redução. 
 
 
-Balanceamento de reação 
por oxi-redução; agente 
redutor e oxidante; número 
de oxidação (nox). 
 
-Balanceamento de reação 
por oxi-redução (caso da 
água oxigenada); resolução 
de questões do livro didático 
(LD) sobre balanceamento de 
reação por oxi-redução 
(individual); definição de 
reação química; classificação 
de reação: simples e dupla 
troca, adição, síntese e 
deslocameto; tipos de 
reação: oxi-redução e 
neutralização; condições de 
ocorrência de uma reação. 
 
 
-Resolução de questões do 
LD sobre condições de 
ocorrência de uma reação 
(individual); resolução de lista 
de questões entregue por P1 
sobre diferentes casos de 
balanceamento de reações 
por oxi-redução. 
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13 de novembro de 2007 
2 horas-aula 
 
 
 
 
20 de novembro de 2007 
2 horas-aula 

 
-Estudo dirigido para 
avaliação: resolução de lista 
de questões entregue por P1 
sobre reação química (dupla) 
 
 
-Estequiometria: fórmula 
mínima, molecular, cálculos 
químicos e resolução de 
questões sobre este assunto 
no quadro.        

 
 
 
 
 
 
 
 

P2 
 
 
 
 
 
 

23 de outubro de 2007  
2 horas-aula 
 
 
30 de outubro de 2007  
2 horas-aula 
 
 
13 de novembro de 2007  
2 horas-aula 
 
 
20 de novembro de 2007 
2 horas aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 de dezembro de 2007 
2 horas-aula 
 
 
 
 
 
 
06 de dezembro de 2007 
(compensação de aula) 
2 horas-aula  
 
 
 
 
13 de dezembro de 2007  
2 horas-aula 
 

 
 

-Reação química: definição e 
evidências de sua ocorrência. 
 
 
-Reação de oxi-redução: 
definição e balanceamento. 
 
 
-Reação envolvendo óxidos 
 
 
 
-Nox de hidretos, reação de 
hidretos e metais com água; 
reação exotérmica e de 
hidrólise; reação e 
dissolução; resolução de 
questões do LD envolvendo 
reações de hidretos e óxidos.  
 
 
 
-Reação de oxi-redução, 
oxidação e redução: 
definição; nox de elementos, 
substâncias, íons 
poliatômicos; balanceamento 
de reação por oxi-redução.  
 
 
-Resolução de questões do 
LD (grupos), sobre 
balanceamento de reação por 
oxi-redução. 
 
 
 
-Resolução de lista de 
questões (grupos) entregue 
por P2 consultando o LD 
sobre balanceamento de 
reação por oxi-redução. 

 
 
 
 
 
 

09 de junho de 2009 
2 horas-aula 
 
 
 
 

-Estequiometria: relação de 
massa e resolução de 
questões (individual) do LD 
sobre este assunto no 
quadro. 
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P4 10 de junho de 2009 
2 horas-aula 
 
 
 
 
16 de junho 2009 
2 horas-aula 

-Estequiometria: relação de 
massa e volume e resolução 
de questões (individual) do 
LD sobre este assunto no 
quadro. 
 
-Estequiometria: relação 
entre quantidade de matéria 
numa reação; resolução de 
questões (individual) do LD 
sobre este assunto no 
quadro.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P5 
 
 
 

23 de outubro de 2009 
2 horas-aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 de novembro de 2009 
2 horas-aula 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Estudo das relações de 
proporção entre reagentes e 
produtos na combustão do 
álcool (em nível qualitativo) a 
partir de uma atividade 
experimental descritiva 
proposta para os alunos 
responder em grupos.  
- Socialização das respostas 
dos grupos. 
- Sistematização das 
repostas e debate no grande 
grupo.  
 
- Apresentação e discussão 
de uma atividade 
experimental em sala de aula 
sobre a combustão do álcool. 
- Abordagem dos conceitos 
de fenômeno físico, reação 
química, equação química, 
conservação dos átomos dos 
elementos químicos numa 
reação, balanceamento e 
quantidade de matéria para 
introduzir a estequiometria 
(em nível quantitativo) 
partindo da discussão da 
atividade experimental sobre 
a combustão do álcool. 
 

 
 
3.4 Estabelecendo Categorias de Análise  
 

Para categorização dos dados (BARDIN, 1979) foram feitas análises das 

informações empíricas constituídas, a partir da leitura recorrente das 

transcrições dos textos das entrevistas bem como das filmagens das salas de 

aula, com o objetivo do pesquisador se apropriar destes, permitindo a 

construção de unidades de significados agrupados de acordo com as suas 

características. 
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Após o término das entrevistas com cada professor realizamos as 

transcrições das mesmas. Inicialmente fizemos a leitura na íntegra de todas as 

respostas de cada professor as questões da entrevista, buscando relacionar os 

dados obtidos com os eixos temáticos previamente estabelecidos como 1) 

conceito de problema e exercício; 2) características de problema e exercícios; 

3) semelhanças e diferença entre problema e exercício; 4) teorias psicológicas 

da aprendizagem; 5) abordagens de ensino, 6) orientações para resolução de 

problemas em sala de aula e 7) materiais, fontes e recursos utilizados na 

resolução de problemas.  

Neste momento marcamos no protocolo de transcrição da entrevista os 

trechos que tratavam do mesmo tema. Em seguida fizemos uma nova leitura 

de todas as respostas dos professores referentes à mesma pergunta, 

diferenciado-as e agrupado-as segundo um critério de similaridade entre as 

respostas, formando categorias.  

No processo de categorização as unidades de análise foram 

estabelecidas a partir de um processo de desconstrução das respostas dos 

professores em relação às perguntas da entrevista. De fato, tal procedimento 

constitui o que tem sido denominado de análise de conteúdo.  

Segundo Bardin (1979), análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. Bardin (1979) 

sugere ainda que as diferentes fases da análise de conteúdo devem ser 

organizadas em torno de três pólos cronológicos:  

1) A pré-análise – objetiva tornar operacionais e sistematizar as idéias 

iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das 

operações sucessivas, num plano de análise. Geralmente essa fase possui três 

missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final; 

 2) A exploração do material – consiste essencialmente de operações 

de codificação ou enumeração, em função de regras previamente formuladas;  
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3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação – 

consiste no tratamento dos resultados de maneira a serem significativos e 

válidos. Operações simples permitem estabelecer quadros de resultados, 

diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as 

informações fornecidas pela análise.  

De acordo com Yin (2005) uma das formas de validar os resultados e 

aumentar sua confiabilidade é através da triangulação dos dados, o que 

significa procurar outras fontes de dados que possam oferecer visões distintas 

e complementares do objeto de estudo. Nessa pesquisa procuraremos validar 

e dar confiabilidade aos resultados, realizando o cruzamento dos resultados 

obtidos nas análises de conteúdo das entrevistas e videogravações com o 

maior número possível de informações e dados disponibilizados pelos 

professores participantes da pesquisa.  

Em seguida, estabelecemos as primeiras categorias, de forma que 

seguissem alguns critérios propostos por Bardin(1979), tais como: 

(a) exclusão mútua, impedindo que uma resposta possa pertencer a 

mais de uma categoria. Ressaltamos, com base nos autores Moraes e Galiazzi 

(2007), que neste trabalho, durante o processo de categorização da entrevista, 

a resposta de cada professor poderá se enquadrar em mais de uma categoria. 

Estes autores questionam o fato do entendimento de forma absoluta do critério 

da exclusão mútua, apresentando para tal dois argumentos que se 

complementam:  

1) no processo de unitarização nem sempre se atinge unidades de 

análise para as quais se possa garantir um único sentido, implicando na 

possibilidade de enquadramento em mais de uma categoria. Então, quando 

uma mesma unidade de análise puder ter mais de um sentido, poderá ser 

classificada em mais de uma categoria;  

2) estudos lingüísticos têm comprovado que as categorias dificilmente 

apresentam delimitações precisas. Pois, nos limites de separação de outras 

categorias há espaços em que podem surgir dúvidas, ao se enquadrar 

determinado elemento em uma ou outra categoria.  

Nesse sentido, consideramos que, mesmo que se mantenha a regra da 

exclusividade mútua, por ser peculiar à linguagem e ao conceito de 

categorização, ela deve ser tratada de forma relativa, podendo-se com isso 
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superar em parte a fragmentação que o processo de análise acarreta 

(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2000 apud MORAES & GALIAZZI, 2007).      

(b) homogeneidade, garantindo de forma relativa o princípio de exclusão 

mútua, podendo as categorias obedecer a uma única regra de classificação e 

análise;  

(c) pertinência, a qual surge da adequação das categorias à 

fundamentação teórica, possibilitando que as classes criadas revelem os 

objetivos da pesquisa; 

(d) objetividade e fidelidade, permitindo estabelecer categorias bem 

definidas, que possam ser codificadas da mesma forma independente do tipo 

de análise realizada, sem que ocorram grandes distorções; 

(e) produtividade, quando se geram resultados que permitem novas 

inferências ou ainda a criação de novas hipóteses. 

De acordo com Delval (2002), a leitura dos protocolos de transcrição das 

entrevistas em sua totalidade é de fundamental importância, pois permite ao 

pesquisador identificar idéias sobre um tema em outros trechos da entrevista e 

que, em nossa compreensão, poderia consistir no ponto de vista último do 

entrevistado, o que alteraria uma análise inicialmente feita. Uma vez 

estabelecida a primeira versão das categorias, voltamos aos protocolos para 

verificar se todos os sujeitos se enquadravam nas categorias criadas. Diante de 

respostas incompletas ou obscuras, buscamos elementos nos protocolos para 

validar decisões como a de ampliar as categorias existentes ou estabelecer 

novas (BARDIN,1979; TEIXEIRA,1995; MORAES,1999). 

Com base no modelo de análise categorial temática de Bardin (1979), 

organizamos os dados através do desmembramento dos textos presentes nos 

protocolos em unidades menores, as quais foram reagrupadas mediante 

semelhanças, o que se repetiu dentro de cada subtema proposto: conceito de 

problema e exercício, características de problema e exercícios, semelhanças e 

diferença entre problema e exercício, teorias psicológicas da aprendizagem, 

abordagens de ensino, orientações para resolução de problemas em sala de 

aula, materiais, fontes e recursos utilizados na resolução de problemas.  

Buscamos nos dados identificar quais as idéias dos professores sobre 

o que é problema, exercício, suas características, suas diferenças e 

semelhanças, as perspectivas psicológicas da aprendizagem que estão 
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subjacentes em suas aulas, quais abordagens de ensino são privilegiadas em 

suas aulas, tentando descrever e interpretar a fim de compreender de uma 

forma mais ampla como os professores de química do ensino médio abordam a 

resolução de problemas nas aulas de química, bem como apontar possíveis 

alternativas que possam contribuir para transformar a realidade observada no 

campo investigado e avançar com novos elementos teóricos e práticos que 

contribuam para estudos que investigam a resolução de problemas no contexto 

escolar. 

No quadro 10 apresentamos as categorias gerais que foram construídas 

a partir da análise de dados da entrevista dos professores investigados 

buscando responder a questão central e as três questões específicas desta 

pesquisa. Ressaltamos que as categorias construídas para responder a 

terceira questão específica foram estabelecidas a partir da análise da entrevista 

de P1, P2, P3, P4 e P5 e da filmagem das aulas da professora P5. 

 
Quadro 10: Categorias para análise dos dados da entrevista e da filmagem da 
sala de aula de P5  

 

Questões específicas de 
pesquisa 

 

Categorias gerais 

 

Autores de referência 

 

Q1. O que os professores 
entendem por resolução de 
problemas? 

 

- Concepção de exercício  

- Concepção de problema  
 
- Caracterização de problema e 
exercício 

 

Pozo (1998); Campos e Nigro 

(1999); Lopes (1994); Santos e 

Schnetzler (1997); Krulik e Rudnik 

(1980) Popper (apud Adorno 1972); 

Perales Palacios, (1993); Garret 

(1988)  

 
Q2. Quais os aspectos em 
que os professores se 
baseiam para abordar a 
resolução de problemas 
envolvendo o conteúdo de 
estequiometria?  
 

 
- Concepção de ensino  
 
- Concepção de aprendizagem 
 
- Forma de planejar o ensino de 
Química 
 
- Forma de abordar o conteúdo 
de estequiometria  
 
- Tipologia dos conteúdos na 
abordagem de estequiometria 
 
- Dificuldades dos alunos sobre 

 

Cachapuz (2000); Carvalho (2004); 

Schnetzler (2002; 2004); Borges 

(2000); Gil Perez et al. (1992; 

1993); Perales Palacios (1993); 

Pozo (1998; 2002); Campos e Nigro 

(1999); Becerra Labra, Gras Martí, 

Martinez Torregrosa (2004; 2005); 

Gil Peréz, Martinez Torregrosa, 

Sement (1988); Martinez Losada et 
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estequiometria na visão dos 
professores 
 
- Formas de intervenção dos 
professores diante das 
dificuldades dos alunos 

 
 

al (1999); Cachapuz, Praia, Jorge 

(2002; 2000); 

Rosa, Quintino, Rosa (2001); 

Migliato Filho (2005); Mortimer, 

Machado, Romanelli (2000); De 

Jong (1998); Pozo e Crespo (2009); 

Ducan e Johnstone (1973); 

Yarroch (1995); Gabel e Sherwood 

(1984);  Hartiwig (1981); Pro Bueno 

(1995); Rogado (2004); Geneya 

(1983); Boujaoude e Barakat 

(2000); Piaget (1977); Lima et al. 

(2000); Grasselli e Colasurso 

(2001); Guimarães (2009). 

 

 

Q3. Que materiais, fontes 
bibliográficas e recursos 
didáticos os professores 
utilizam para abordar a 
resolução de problemas em 
aulas que envolvem o 
conteúdo de 
estequiometria? 

 

 

- Materiais: canudo, esferas de 

isopor, papel A4, caixa e palito 

de fósforo, soluções, tampa de 

garrafa, copo americano, 

vidrarias de laboratório.  

-Fontes bibliográficas: livro 

didático de Química (LDQ); 

periódicos na área de Química, 

Ensino de Ciências e Química, 

revista de divulgação científica, 

revistas. 

- Recursos didáticos: quadro e 

pincel, internet, datashow, 

computador, tabela periódica, 

modelo de pau de bola, 

experimentos, fichas de 

atividades, recursos 

multimídicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Para analisar os dados das filmagens da sala de aula foram 

selecionados e transcritos episódios de falas e depoimentos simultâneos da 

professora P5 e dos alunos ocorridos durante as aulas dispostos em 
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seqüências e mantendo a linguagem o mais próximo possível da forma como 

foi produzida. Além da análise de atividades fornecidas para os alunos resolver 

com o objetivo de recortar episódios que evidenciam a construção de 

significados considerados relevantes para responder as questões de pesquisa. 

Nas figuras 4, 5 e 5.1 apresentamos as categorias construídas a partir 

da análise dos dados dispostos em seqüências, os quais representam recortes 

de episódios das aulas da professora P5 que foram videogravadas.  

 

 
 

 
Figura 4: Categorias para análise dos dados da filmagem da sala de aula da docente 
P5 – Episódio 1: Análise do processo de Elaboração da 1ª atividade envolvendo a 
Combustão do Álcool.  
 

 
Teoria psicológica da 

aprendizagem 
 

Abordagem de ensino 
 

Concepção de planejamento 
de ensino 

   

 

 
 

Estruturação do problema  
 

Tipologia do conteúdo 

 

 
Concepção de problema 

 
Tipologia do problema  
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Características do 
processo de resolução de 

problemas 

 
  

Teoria psicológica da aprendizagem/Abordagem 
de ensino 

 
 

Tipologia do problema/Tipologia do conteúdo 

 
Orientação para resolução de problemas em sala 

de aula 

 
Figura 5: Categorias para análise dos dados da filmagem da sala de aula da docente 
P5 – Episódio 2: Análise do processo de Resolução da 1ª atividade envolvendo a 
Combustão do Álcool.  
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Características do 
processo de resolução de 

problemas 

 
 

Dificuldade conceitual dos alunos na resolução de 
problemas sobre estequiometria na visão de P5  

 
Intervenção de P5 diante das dificuldades 

conceituais dos alunos: abordagem de problemas 
em nível macroscópico e microscópico  

 
  

Experimentação articulada a resolução de 
problemas/Materiais, fontes e recursos didáticos.  

 
Figura 5.1: Categorias para análise dos dados da filmagem da sala de aula da docente 
P5 – Episódio 2: Análise do processo de Resolução da 1ª atividade envolvendo a 
Combustão do Álcool.  
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CAPITULO 4: APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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4. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
_______________________________________________________________ 

 
Neste capítulo, a análise dos resultados é apresentada em duas etapas: 

entrevista e filmagem das aulas. Em ambas as etapas temos como principal 

objetivo entender como os professores de química abordam a resolução de 

problemas nas aulas de química do ensino médio. Também estamos 

interessados em compreender em que medida as idéias que os professores 

possuem sobre perspectiva de ensino e aprendizagem, problema e exercício, 

conteúdos de aprendizagem podem influenciar na forma como eles abordam a 

resolução de problemas sobre estequiometria nas aulas de química do ensino 

médio. Para isso, escolhemos analisar a sala de aula da docente P5. 

A primeira etapa corresponde à entrevista e refere-se às idéias dos 

docentes investigados sobre alguns aspectos relativos a resolução de 

problemas nas aulas de química: perspectiva de ensino; o entendimento do 

professor sobre como o aluno aprende; o que é exercício e problema e suas 

características; planejamento de ensino e a abordagem do tema 

estequiometria; tipos de conteúdos aprendidos e mobilizados na abordagem do 

tema estequiometria, dificuldades dos alunos na resolução de 

problemas/questões sobre estequiometria; intervenção do professor diante das 

dificuldades dos alunos na resolução de problemas.  

A filmagem das aulas de química corresponde a segunda etapa e trata 

dos aspectos relacionados a abordagem de resolução de problemas sobre 

estequiometria, tais como: teorias psicológicas da aprendizagem subjacentes 

ao modo de abordar a resolução de problemas; perspectiva de ensino 

privilegiada na abordagem de resolução de problemas e materiais, fontes 

bibliográficas e recursos didáticos utilizados para abordar a resolução de 

problemas.  
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4.1 Análise dos Resultados da Entrevista 
 
4.1.1 Concepção de Ensino dos Professores Investigados  
 

Para identificarmos a perspectiva de ensino concebida pelos professores 

investigados (P1, P2, P3, P4 e P5) foi feita a seguinte pergunta denominada de 

questão 1 (Q1): O que você faz para ensinar química? Surgiram a partir das 

respostas dos professores as seguintes categorias: a) Elementos do ensino por 

Transmissão-recepção e b) Elementos da perspectiva de ensino construtivista.  

Quando o professor P1 relata o que faz para ensinar química 

percebemos alguns elementos que compõem o ensino por transmissão-

recepção.  

 
P1: Para ensinar química eu procuro primeiro esclarecer do que se 
trata aquele assunto né. De abordar, definir mais ou menos do que se 
trata. Em cima da definição procuro ver se eles conseguem imaginar 
na vida deles alguma coisa que tenha a ver com aquilo que acabei de 
esclarecer né, uma definição qualquer. Depois disso procuro fazer 
estudo dirigido. Procuro fazer uma listagem de exercícios, de 
perguntas e dou para eles fazerem geralmente em grupos para poder 
questionarem e cada um botar suas dúvidas. Depois eu não vou 
corrigir, eles vão corrigir. Vou já fazendo um trabalho de: quem foi 
que respondeu a letra tal? Então, eles dizem: respondi. Quem não 
respondeu essa letra? Por que você não respondeu assim? Ele teve 
outra ótica. Ele imaginou de outra forma. Então, tem que esclarecer 
não necessariamente que ele está errado, entendeu? Ele pode 
simplesmente está com outro enfoque. Então vou tentar ver se ajusto. 
Se ele está com o enfoque errado ou se está com outra visão. Ele 
pode ter outros questionamentos, então aí começa o entendimento 
dele. Acho que o problema que vejo mais no aluno é que ele está 
esperando a coisa muito mastigada entende? Ele tem que começar a 
dizer o que acha para começar a ter uma idéia mais crítica das 
coisas, porque se não ele vai ser aquela mesmíssima coisa 
profissional. Então, ele não vai ter um destaque na vida profissional 
nunca.  

 

A resposta apresenta indícios de que P1 inicia a aula de química 

utilizando o método expositivo para transmitir os conteúdos para os alunos 

dando ênfase a definição. A partir disso, P1 se utiliza da exemplificação para 

aplicar a definição do conteúdo dado em situações do cotidiano dos alunos. 

Após essa etapa o aluno realizará o que P1 chama de estudo dirigido visando a 

resolução de exercícios de repetição, aplicação e recapitulação do conteúdo 

transmitido.  
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No momento de resolver os exercícios P1 oportuniza os alunos a 

expressarem sua forma de resolver as questões solicitadas. Nesse sentido, 

percebemos que o docente P1 demonstra uma certa preocupação em buscar 

entender o processo de resolução de exercícios pelos alunos no sentido dela 

conceber a possibilidade dos alunos apresentarem diferentes modos para 

resolver uma mesma questão. Além de destacar a necessidade de uma 

atuação mais crítica e participativa dos alunos nas aulas de química, 

considerando que isso pode contribuir para a formação e desenvolvimento 

profissional dos alunos.  

De um modo geral, apesar da professora P1 apresentar nas aulas de 

química elementos característicos do ensino por transmissão-recepção 

(Cachapuz, 2000), percebe-se em sua resposta a entrevista que há indicadores 

mostrando que não se quer apenas a assimilação do conhecimento pelo aluno 

através da memorização, mas que ele tenha uma participação mais ativa, como 

um sujeito que pensa e reflete sobre o conteúdo. Isto pode ser evidenciado na 

importância dada por P1 em conhecer, entender e procurar intervir, se 

necessário, nas diferentes maneiras de pensar dos alunos que conduzem a 

caminhos distintos para resolver os exercícios propostos.         

     A docente P2 quando descreve o que faz para ensinar química 

destaca a importância de identificar inicialmente os seguintes aspectos: a série 

a lecionar e os conteúdos que serão abordados; a forma de abordar os 

conteúdos e as estratégias que serão utilizadas na abordagem dos conteúdos. 

Além de ressaltar a necessidade de refletir e levar em consideração estratégias 

de ensino que procurem despertar a atenção e interesse dos alunos sobre a 

temática em estudo e apresentar aos alunos a relevância do tema de estudo e 

suas aplicações. A partir disso, P2 finaliza sua fala expressando uma crítica em 

relação à transmissão exclusiva do conteúdo em sala de aula. Para isso, 

argumenta ser importante que os alunos entendam o porquê e o para que de 

se estudar certos temas nas aulas de química. Este argumento se relaciona 

com o fato de P2 deixar evidente a necessidade de que os conteúdos químicos 

sejam trabalhados de forma a mostrar sua aplicação.  

Quando P2 questiona sobre como “prender” a atenção dos alunos 

inferimos que isto pode está relacionado a sua concepção sobre a forma de 

conduzir as aulas de química, bem como a utilização de recursos didáticos que 
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motivem os alunos para aprender química. Nesse sentido, consideramos que a 

fala de P2 expressa alguns elementos específicos a serem questionados para 

ensinar com base numa visão construtivista.  
 
P2: O que eu faço? Risos... Bom, primeiro tem que ver que série vai 
aplicar esse conteúdo. Que conteúdos serão abordados nessa série 
não é? Como vão ser abordados esses conteúdos? Que estratégias 
vamos empregar nesse conteúdo? Como prender a atenção do 
aluno? Como despertar a atenção desse aluno para esse tema? 
Mostrar a importância de cada tema que se estuda né. As aplicações. 
Para que eu estudo isso? Então você tem que mostrar a importância 
disso, o porquê desse tema, não apenas transmitir o conteúdo sem 
dar o aluno essa resposta. 

 

Semelhante a professora P1, a forma de ensinar química descrita por P3 

aponta aspectos de um ensino que prioriza a transmissão-recepção de 

conhecimentos. Este professor comenta que inicia sua aula com uma 

exposição sobre o tema petróleo, buscando fazer uma relação com outros tipos 

de combustíveis. Em seguida propõe questões para os alunos responderem 

com base no conteúdo explicado. P3 afirma que normalmente os alunos 

conseguem responder as questões propostas, mas nessa turma de terceiro 

ano, em particular, eles não alcançaram a resposta esperada por este 

professor. Diante disso, P3 continua a sua aula expondo aos alunos a 

explicação correta para responder a questão.  
 
P3: (...) as aulas de química orgânica inicio falando sobre o petróleo, 
a origem do petróleo, e também fizemos uma correlação com o 
combustível limpo, o álcool, a partir da biomassa. Então, a pergunta 
né: Por que o álcool é considerado um combustível limpo? Aí teve 
algumas explicações. (...) eles começam a falar porque é 
transparente. E a gente depois acaba mostrando em alguns casos, 
não foi o caso dessa turma, que muitas vezes os próprios alunos 
conseguem resolver a questão. Mostrar que através da fotossíntese 
tem uma biomassa e por isso um combustível renovável, uma energia 
renovável.  

 

Outros aspectos que destacamos é o fato de P3 utilizar o experimento 

como mera demonstração visando a comprovação do conteúdo teórico exposto 

na aula. E preocupar-se com o domínio da língua portuguesa e das operações 

básicas da matemática, afirmando que a falta de domínio desses conteúdos 

pelos alunos dificulta o ensino e aprendizagem de química.  

 
 
 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      156 
 

 

P3: Procuro usar experimentos demonstrativos e fazer uma alusão 
verbal com exemplos do dia-a-dia do aluno né. Também tem a 
questão do domínio da linguagem né, de língua portuguesa mesmo e 
o domínio de operações básicas da matemática. E isso é um grande 
problema hoje. Você tem que procurar alfabetizar o aluno e isso 
realmente demanda muito tempo, causa um desgaste muito forte e 
tem prejudicado bastante o trabalho (...) 

 

Percebe-se que P3 mostra interesse em utilizar documentários e filmes, 

entretanto, ressalta certa preocupação com o modo de abordar este recurso 

em sala de aula, a qual não é explicitada. E finaliza afirmando que procura 

introduzir a problematização nas aulas de química.  

 
P3: O ideal seria trabalhar com um documentário, mas não trabalhei 
dessa forma. Trabalhei uma aula expositiva com argüição do aluno 
procurando fazer uma sondagem, um resgate do que ele tinha 
internalizado (...) tenho essa preocupação para que o documentário 
não seja passado o documentário pelo documentário, ou o filme pelo 
filme (...) acho que é um recurso extremamente poderoso, denso em 
termos de informação. Mas em geral, procuro quando estou 
compondo uma aula fazer um documentário, um experimento e 
também essa problematização verbal e linkada.        

  

Diante do exposto levantamos as seguintes questões: Realmente o 

docente P3 realiza um processo de problematização em suas aulas? De que 

forma e com que finalidade o documentário e/ou filme é utilizado nas aulas de 

química? Será que o professor P3 tem buscado questionar sua forma de 

ensinar química?  

O modo de expressar como conduzir as aulas de química por P4 

assemelha-se ao do professor P3. Observamos que ambos dizem fazer uso de 

exemplos, em sala de aula, que representam recortes de informações sobre 

temas tratados no cotidiano como forma de ilustrar o conteúdo químico exposto 

e despertar o interesse dos alunos pela química. Entendemos ser este um dos 

elementos que caracteriza o ensino que visa a transmissão-recepção, por 

enfatizar a fragmentação do conhecimento nas aulas de química e não 

possibilitar a articulação do conhecimento que o aluno traz de seu cotidiano 

com os conteúdos de química.  
 

P4: Primeiro estudo a química para que possa ensinar a química e 
depois tento trazer para o aluno coisa do cotidiano dele para que 
possa se interessar pela disciplina. Então planejo minhas aulas para 
que possa aproveitar bem o tempo da aula. Tento trazer exemplos 
para que o aluno veja a necessidade de estar inteirado com o mundo 
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da química. Para que ele possa sentir prazer. A partir do momento 
em que ele começar a sentir prazer, sei que isso é difícil, não é fácil. 
Mas a partir do momento em que eu começar a despertar o prazer do 
aluno acho que ele terá vontade de aprender à química. 
 
   

De outra perspectiva, a forma de ensinar de P4 diferencia-se de P1, P2 

e P3 por expressar em sua resposta elementos significativos para se pensar a 

prática docente no ensino de química, como por exemplo: a necessidade de 

planejamento das aulas de química com vistas a uma melhor utilização do 

tempo, e o papel do professor que busca refletir sobre o fato da aprendizagem 

de química possa torna-se uma atividade prazerosa para os alunos, isso pode 

despertar a vontade deles em aprender química.  

Diferentemente dos docentes P1, P2, P3 e P4 identificamos na fala de 

P5 critérios estruturantes para pensar o ensino de química, dentre eles: o que 

ensinar; os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo a ser 

ensinado, bem como os conhecimentos que fazem parte da rede conceitual do 

conteúdo a ser ensinado; como ensinar, que diz respeito à metodologia de 

ensino adotada pelo professor em sala de aula para abordar determinado 

conteúdo, e o papel do professor na introdução de propostas inovadoras para o 

Ensino de Química (CARVALHO, 2004). Outro ponto relevante expresso por 

P5 é o fato de procurar orientar sua prática docente tomando por base 

contribuições de pesquisa na área de ensino de química referente ao conteúdo 

a ser ensinado. Diante disso, inferimos que a participação de P5 em processos 

de formação continuada e sua especialização em Ensino de Ciências (ver 

quadros 7 e 8) pode ter contribuído para que ela tivesse contato com pesquisas 

em Ensino de Química, o que a levou a entender a necessidade de concretizar 

as contribuições destas pesquisas visando melhorar o processo de ensino-

aprendizagem em salas de aula de química (SCHNETZLER, 2004). A tabela 1 

apresenta uma síntese das categorias construídas para a Q1.    

 
P5: A principio penso que conteúdos eu vou trabalhar. O que os 
alunos precisam saber desse conteúdo. E como é que vou trabalhar. 
Vou na literatura de pesquisa procurar saber se tem algum trabalho já 
publicado. A partir daí como trabalhar esses conceitos com os alunos. 
Meu caminho mais ou menos é esse. É ver o conteúdo, o que ele 
precisa saber, o que ele precisa já ter como pré-requisito e o que vou 
ensinar e vou atrás da literatura para me respaldar, tanto para me 
orientar quanto para dar um suporte.  
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Tabela 1. Questão 1: O que você faz para ensinar química?   
Categorias  N° de respostas 
Elementos do ensino por transmissão-
recepção  

03 (P1), (P3), (P4) 

Elementos da abordagem de ensino 
construtivista 

03 (P1), (P2), (P5)   

 

4.1.2 Concepção de Aprendizagem dos Professores Investigados  
 

Para identificarmos o entendimento dos professores sobre como o aluno 

aprende foi feita a seguinte pergunta na questão 2 (Q2): Para você, como o 

aluno aprende? Surgiram cinco categorias a partir das respostas dos 

professores a Q2: a) Aquisição de conhecimento por memorização e 

descoberta; b) Interação com o professor, objeto de conhecimento, 

levantamento de questões e sínteses; c) Resolução de problemas de química; 

d) Resolução de exercícios de química e e) Situações que despertem o 

interesse dos alunos. 

 Parece que segundo a compreensão do professor P1 o aluno aprende 

através da aquisição de conteúdos, informações e conhecimentos.  

 
P1: Para aprender química como é uma matéria exata, como física, 
como matemática tem que exercitar. Ele tem que ler pelo menos uns 
três livros didáticos diferentes para ver a teoria. Ver como é o enfoque 
de cada pessoa que escreveu sobre aquele assunto e tentar exercitar 
o máximo que ele pode. Tá entendendo? Porque cada situação que 
se coloca com aquele tipo de assunto já é contextualizada em cima 
de um problema que houve numa fábrica, em alguma situação. Ele 
vai incorporando aquilo e então vai criando uma linha de raciocínio. 
Se ele não começar a tentar resolver essas situações que são 
colocadas no livro, realmente ele não vai conseguir só pelo que estou 
ensinando em sala de aula. Ele não vai aprender nunca. É muito 
limitado, entendeu? Então, ele tem que ter realmente fonte de leitura. 
Mando muito pesquisar na internet. Cada um procure saber em casa 
o que tem vinculado ao ensino em sala de aula porque é uma forma 
dele ver. Então, ele aparece aqui com coisas que nunca imaginei né. 
Aí tenho que fazer a triagem e tentar dentro daquilo, trazer pra dentro 
do meu mundo, daquilo que tô ensinando. Se não vou passar três 
semanas em cima do que eles trouxeram né. 

 
A tarefa de aprendizagem proposta por P1 sugere uma ênfase à 

variedade e quantidade de conteúdos e a exercitação, como por exemplo: para 

se aprender química os alunos precisam ler vários livros de diferentes autores 

e resolver muitos exercícios com características semelhantes para fixar os 

conteúdos de química. Dessa forma, o aluno vai incorporando o conhecimento 
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que já está pronto, dado e precisa ser encontrado (BORGES, 2000). E 

simultaneamente ele também vai adquirindo processos de raciocínio 

automatizados e fragmentados que geralmente são aplicados, somente a 

situações idênticas as que foram adquiridos. Para P1 o livro didático parece 

apresentar-se como método rígido e recurso principal para que os alunos 

aprendam. Apesar de P1 utilizar a internet como forma de buscar a 

contextualização do conhecimento químico, em nosso entendimento, isto é 

feito de modo superficial, o que pode implicar na não promoção da 

transferência de aprendizagem para contextos diferentes da sala de aula 

(CACHAPUZ, 2000).      

Comparando as respostas do professor P1 e P4 em relação ao que o 

aluno faz para aprender química, consideramos que ambos compartilham da 

mesma concepção, no sentido de que a aprendizagem se dá através da 

memorização e descoberta. Assim, P4 afirma que o aluno para aprender 

química precisa ler muito e depois buscar por conta própria fazer associações 

entre o conteúdo químico estudado e o conhecimento do cotidiano. E também 

que alguns alunos aprendem química por meio da resolução de exercícios. Em 

relação ao processo de aprendizagem o docente P4 parece transferir toda a 

responsabilidade ao aluno, não questionando sua própria prática de ensino e 

apenas enfatizando a interação entre aluno e conhecimento. Isso é evidenciado 

quando este professor, no final de sua fala, demonstra uma certa insegurança 

para expressar suas idéias quanto a possibilidade de aprendizagem ou não dos 

alunos em relação a química.    
 

P4: Eu entendo assim. Vai muito de aluno pra aluno né. Tem aluno 
que para aprender à química ele lê bastante, que eu acho que é 
fundamental. E depois ele tenta fazer associações daquilo que tá 
lendo com o cotidiano dele. É isso que interessa, ele desenvolve. 
Tem aluno que tenta aprender química somente resolvendo 
exercícios. Eu acho que não é bem por aí tá. Mas alguns tentam, se 
conseguem ou não a gente fica difícil de dizer. 
 

A fala de P2 sugere que os alunos aprendem química por meio da 

interação com o professor, com o objeto de conhecimento, com o levantamento 

de questões e sínteses.  

 
P2: Um aluno para aprender química precisa participar das aulas não 
é? Precisa interagir com o professor, dizer a ele suas dúvidas, dizer o 
que compreendeu daquilo que foi transmitido. (...) também vai 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      160 
 

 

enriquecer esse trabalho, na medida em que trás informações, muitas 
informações, muitos questionamentos que ele vai trazer que às vezes 
o professor não vai poder responder. Isso vai fazer com que o 
professor também vá a procura de aumentar seu conhecimento em 
determinadas áreas da química. Porque nem tudo que o aluno vai 
perguntar o professor vai ter condições de responder devido à 
vivência que ele tem, os trabalhos que executou e a área da química 
em que se especializou. O professor também tem que ter a 
humildade e dizer: isso eu não sei. Então, acho que é por aí, são 
trocas de informações. Lógico que um professor, o conhecimento 
dele em relação ao aluno é muito maior. Então, ele tem despertar no 
aluno o interesse e mostrar a importância daquele tema que tá 
trabalhando em sala de aula.  

      
A interação é uma ação que se dá nos dois sentidos, o professor 

influencia e é influenciado pelas idéias prévias dos alunos. E isso leva o 

professor a colocar-se como um sujeito que sempre está aprendendo, 

procurando ampliar seus conhecimentos para atender as necessidades 

surgidas em sala de aula. Nesse processo, alunos e professores são 

considerados sujeitos que juntos buscam trocar experiências, informações e 

conhecimentos (CACHAPUZ, 2000). Apesar de conceber que os alunos 

aprendem através de um processo de interação, P2 ressalta ser necessário 

que o professor possua um conhecimento mais amplo do que o aluno com o 

objetivo de conduzir as aulas de forma a promover o interesse dos alunos pela 

química.  

Destacamos que a interação entre aluno-aluno configura-se como um 

elemento que não está presente na fala de P2. Isso pode estar relacionado ao 

fato deste professor não explicitar as tarefas de aprendizagens promovidas nas 

aulas de química. A interação aluno-aluno defendida por Vygotsk (Moreira, 

1999) visa propiciar trocas de informações entre alunos de diferentes níveis de 

conhecimento, o que pode produzir um favorecimento da aprendizagem 

mediante a criação de conflitos cognitivos, que podem levar a uma evolução no 

processo de construção de conhecimento.  

O professor P3 inicia sua fala considerando ser algo normal o fato dos 

alunos não gostarem da química, demonstrando uma insatisfação quanto a 

isso, e questionando o porquê desta aversão. P3 responde a sua questão 

argumentando que à medida que os alunos começarem a compreender melhor 

como a química está presente em sua vida, em seu cotidiano, eles vão 

despertar o interesse e motivação para aprender química.  
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O argumento de P3 nos levar a inferir que para este professor o aluno 

aprende através da aquisição de conhecimentos, dos conceitos químicos em si, 

em detrimento do desenvolvimento do raciocínio e de várias formas de pensar 

sobre os fenômenos químicos. Por isto o livro didático de química assume um 

papel crucial.  

Parece que estar alfabetizado para P3 é um critério para o aluno 

aprender química. O sentido do termo alfabetizado para este professor está 

ligado a compreensão de textos e o domínio de operações básicas da 

matemática pelo aluno. Diferentemente do conceito de alfabetizado proposto 

pela UNESCO, P3 está lidando com o aprendizado de códigos e não com o 

seu uso. Em outras palavras, com conceitos da química, com os cálculos 

matemáticos que estes conceitos remetem e não com a possibilidade de refletir 

sobre fenômenos químicos, mobilizar o aluno a buscar conhecimentos, ampliar 

informações para analisar estes fenômenos e ai sim, apaixonar-se pela química 

porque é algo que vai fazer diferença na sua interação com o mundo.  

O professor P3 concorda com o que expressa o professor P4 quando se 

refere a importância do aluno sentir prazer em estudar química e acrescenta 

ser necessário que o aluno estude de forma sistemática. 

 
P3: Existe uma aversão natural em relação à disciplina. Não tô bem 
satisfeito quanto a isso, o porquê disso. Acredito que eles vão 
realmente se encantar com a disciplina. Eles se encantam com os 
fenômenos mesmo, a partir do momento em que passam a 
compreender melhor o próprio banheiro, por exemplo, ou uma 
cozinha ou o próprio corpo. (...) seria ideal que você estudasse por 
prazer. O que falta no aluno hoje na minha concepção é estudar de 
fato. Estudar de forma sistemática. (...) não sabia que minha turma de 
terceiro ano nessa escola tem o livro de química e ontem fiquei 
sabendo. Nenhum dos alunos ontem trouxe o livro, então tive que 
fazer uma proposta disciplinar, de rigor. Ou traz o livro ou não assiste 
aula. O aluno hoje precisa estudar química. O aluno que estuda de 
fato, mesmo poucas horas durante a semana, realmente acaba se 
encantando. Ele precisa ler, precisa ser alfabetizado acima de tudo, 
do ponto de vista da Unesco né. Ter o domínio de um texto simples e 
de operações básicas da matemática. Se ele não for alfabetizado fica 
extremamente difícil. Alfabetizado no sentido sistemático, por 
exemplo, têm vários níveis de analfabetismo né. Então, o aluno, o 
cidadão que não domina, não compreende um texto simples e não 
consegue fazer as operações básicas da matemática, esse aí seria 
um aluno, um cidadão, um analfabeto funcional. Pra esse é 
extremamente difícil porque existe distinção entre o aprender de fato 
e o vislumbrar saber. O aprender química de fato é quando o aluno 
passa a ser crítico né e capaz de resolver problemas ligados a 
disciplina dentro dos conteúdos que efetivamente estudou.  
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O docente P3 ainda considera que a interpretação de textos e o domínio 

de operações básicas da matemática pelos alunos são habilidades 

fundamentais para o aprendizado de química. E a falta destas ferramentas 

torna difícil a aprendizagem de química. P3 finaliza sua fala afirmando que os 

alunos de fato aprendem a química quando resolvem problemas relacionados 

aos conteúdos de química estudados nas aulas. Em outras palavras, aprender 

química significa resolver problemas escolares. Podemos inferir que o docente 

P3 não busca questionar sua prática de ensino, pelo fato de não considerar 

que o domínio das operações matemáticas e da interpretação de textos são 

habilidades que podem ser aprendidas no processo de abordagem do ensino 

nas aulas de química. Como, por exemplo, em situações de ensino que 

propiciem inicialmente a resolução de problemas do ponto de vista de uma 

abordagem qualitativa em relação ao conteúdo estudado (GIL PEREZ et al., 

1992).   

Diferente de P2, o professor P3 não considera a importância das 

interações entre professor-aluno e aluno-aluno para a evolução do processo de 

aprendizagem. E sim, percebemos uma maior ênfase dada por este docente na 

interação entre aluno e objeto de estudo. Um outro aspecto presente na fala de 

P3 é quanto ao uso do livro didático como recurso exclusivo em suas aulas. 

Isso parece está evidenciado quando ele informa aos alunos que se não 

trouxerem o livro não poderão assistir às aulas. 

O professor P5 afirma que o aluno aprende através de situações que 

despertam seu interesse e atenção nas aulas de química. Diante dessas 

situações o aluno pode perceber relação com algo que seja do seu interesse, o 

que faz com que ele possa se colocar; argumentar; questionar e buscar 

informações em livros e materiais. A concepção de P5 sobre aprendizagem 

converge com algumas características do ensino por investigação segundo Gil 

Peréz (1993) por enfatizar que na elaboração e proposição de situações, em 

sala de aula, deve-se considerar a vivência e o contexto individual e coletivo, 

os quais os alunos estão inseridos, com os seus interesses e necessidades.  

 Um aspecto interessante colocado por P5 é a reflexão sobre sua 

prática quando ela afirma que o fato de os alunos na maioria das vezes agirem 

como espectador em sala de aula pode ter relação com a metodologia de 

ensino adotada pelo professor, que talvez não conduza a uma continuidade da 
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aprendizagem dentro e fora da sala de aula, em outras palavras que possibilite 

os alunos a “aprender a aprender”. Inferimos que, segundo Schön (1995), P5 

busca refletir sobre sua ação na prática podendo desta forma adquirir uma 

nova maneira de perceber sua prática e novas possibilidades para ação.    

Outra questão relevante colocada por P5 é sobre a concepção do 

aluno em relação à função da escola e qual o seu papel nesta instituição de 

formação. Como colocado por P5 a aprendizagem dos alunos em química 

acontece por meio da introdução de situações nas aulas de química que 

despertem seus interesses. Nesse contexto, o aluno é oportunizado a atuar 

como sujeito de sua própria aprendizagem no espaço escolar, pois quando 

orientado pelo professor tem a função de se posicionar, de argumentar e 

questionar a respeito das situações postas possibilitando a elaboração de 

fundamentos teóricos correspondentes a estas situações com base no que foi 

estudado anteriormente, na realização de pesquisas bibliográficas e tendo 

outros recursos a sua disposição, por exemplo, realização de experimentos e 

em outros momentos uma exposição teórica dos docentes (GRASSELLI; 

COLASURDO, 2001). A tabela 2 apresenta as categorias correspondentes a 

Q2.  

 
P5: A visão que tenho muito dos alunos é que eles são espectadores, 
a maioria... Eu penso que eles sentam, esperam e vão olhar o que 
acontece, como um espectador mesmo. Quando eles têm alguma 
conexão com alguma coisa que desperta atenção ele interage. Ele vai 
se colocar. Ele arregala mais os olhos. Presta mais atenção. Acho 
que eles não têm esse mapeamento do conceito da escola. Virou um 
ritual. Não trazem para ele o que é a função dele enquanto estudante. 
O que eu venho fazer na escola? O que eu penso? Simplesmente 
eles entram sentam na cadeira e esperam a gente trabalhar. Quando 
você apresenta alguma situação que desperte um certo interesse, 
não é uma coisa freqüente que você faz. A aprendizagem em química 
vem a acontecer quando apresentamos alguma situação que 
desperte o interesse dele, pois, ele vai conversar com você. Alguns 
sentam pegam livro, algum material e depois voltam para fazer algum 
questionamento. Mas para grande quantidade de alunos que a gente 
tem são poucos para o percentual que a gente tem. A maioria deles 
chega senta na cadeira e ver você trabalhando. Despertou interesse 
ele se comunica, mas terminou a aula encerrou ali. Não existe um 
trabalho de continuidade. Talvez por causa da metodologia. Mas a 
sensação é essa sentou na sala, assistiu, se interessou ele faz um 
comentário ou participa da interação e termina a aula ali.      
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Tabela 2. Questão 2: Para você, como o aluno aprende?  
Categorias  N° de respostas 
Aquisição de conhecimento por 
memorização e descoberta 

02 (P1), (P4)  

Interação com o professor, objeto de 
conhecimento, levantamento de questões 
e sínteses.  

01 (P2)  

Precisam saber resolver problemas de 
química 

01 (P3) 

Resolvendo exercícios de química 01 (P4) 
Situações que despertem o interesse dos 
alunos. 

01 (P5) 

 

 
4.1.3 Concepção de Exercício dos Professores Investigados  
 

Identificamos nas entrevistas realizadas com os professores através de 

suas respostas a questão 3 (Q3): Para você o que é um exercício nas aulas 

de química? Dê exemplos, sete formas de entendimento sobre o que é 

exercício: a) Forma de exercitar, treinar conteúdos; b) Forma de fazer o aluno 

pensar; c) Forma de medir o conhecimento transmitido ao aluno; d) 

Problematização de um exemplo concreto; e) Forma de avaliar habilidades 

específicas do aluno; f) Exemplo que permite fixar técnicas para resolver 

problemas. Três dos professores, P1, P2 e P5 entendem exercício como uma 

forma de exercitar, treinar conteúdos abordados nas aulas de química. P1: “(...) 

Aí existem vários tipos de abordagens que eu faço para eles exercitarem. É 

uma forma dele exercitar o conteúdo que foi abordado”.  
 
P2: (...) Eu vejo o exercício assim é pela repetição, é quando ele vai 
treinando e vai introjetando mais pelo nível de dificuldades desses 
exercícios. Seria uma repetição, seria questões onde se iria verificar e 
o aluno vai ver isso quanto ele compreendeu do que foi transmitido 
em aula e também do que ele estudou, porque ele também tem que 
estudar. Isso é exercício, esse acompanhamento. 
 
P5: A palavra exercício eu vejo mais como uma reprodução ou treino 
daquilo que foi trabalhado com o aluno. Quando essa resolução é 
aplicação da fórmula sem haver questionamento para colocação dele 
de uma forma mais ampla eu vejo como um exercício.  

 

Isso pode sugerir que para P1, P2 e P5 o aluno adquire conhecimento 

à medida que ele repete inúmeras vezes muitos exercícios através da 

utilização de técnicas para chegar a uma solução que é considerada uma das 
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características de exercício descrita no quadro 3 (CAMPOS; NIGRO, 1999; 

SANTOS, et al.; 2007; LOPES, 1994). 

P1 ainda afirmou que o exercício leva o aluno a pensar, entretanto, sua 

fala parece apontar que os exercícios são usados para os alunos memorizarem 

o conteúdo abordado através da repetição de exercícios práticos e teóricos 

visando à aplicação de fórmulas e algoritmos. 

 
P1: (...) exercício é fazer o aluno pensar. Digamos se eu to dando 
nomenclatura eu boto várias substâncias e digo procure botar o nome 
delas. Se eu por acaso to fazendo, dando soluções eu procuro botar 
algumas questões para ele calcular o número de mol, fazer cálculos. 
Um tipo de exercício pode ser da parte mais teórica né, da parte 
teórica da química como pode ser da parte prática de cálculo mesmo 
(...).  

 

Enquanto P2 concebe exercício como uma forma de medir o 

conhecimento que foi transmitido ao aluno em sala de aula, objetivando 

averiguar o quanto o aluno conseguiu adquirir do conhecimento que foi 

transmitido.  

 
P2: Um exercício é quando o aluno vai averiguar o conteúdo que foi 
transmitido na sala. Ele vai averiguar se ele realmente compreendeu 
(...). Seria uma medição do conhecimento dele (aluno), e ver o que 
ele realmente compreendeu, o que ficou do conteúdo ministrado (...). 

 

P3 concebe exercício como uma problematização de um exemplo 

concreto e questiona o fato de que muitos exercícios encontram-se distante da 

realidade dos alunos. P3: “Exercício é a problematização de um exemplo de 

preferência palpável pelo aluno. Apesar de muitos não o serem (...)”. P3 cita 

exemplo de um exercício nas aulas de química, identificando-o como 

problematização.  

 
P3: (...) um exemplo eu poderia citar a problematização: você tem 
uma cidade que polui bastante, mais que no seu entorno bem 
distante existe uma reserva ecológica e nessa reserva ecológica você 
tem a precipitação de chuva ácida, então a gente vai questionar os 
alunos em relação a: algumas espécies de pássaros que sofrem com 
a chuva ácida, põem seus ovos e alguns ovos são sacrificados. Então 
agente tenta pedir ao aluno ou bota a equação e aí faz perguntas 
básicas na química, por exemplo, que elementos estão relacionados 
a chuvas ácidas? E como poderia diminuir o problema? Coisas desse 
tipo. 
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A concepção e o exemplo de exercício citado por P3 apontam que ele 

enfatiza o contexto como elemento que caracteriza um exercício. Nesse 

sentido, entendemos que sua concepção de exercício se aproxima do conceito 

de problema proposto por Lopes (1994) pelo fato deste docente se esforçar 

para contextualizar o enunciado do exercício exemplificado, procurando gerar 

nos alunos questionamentos que os levem a buscar respostas para 

compreender como o fenômeno químico da chuva ácida pode interferir na 

reprodução de algumas espécies de pássaros. O professor P3 disse ainda que:  

 
P3: (...) cada exercício ele tem que avaliar habilidades bem 
específicas. Eu acho não abro mão disso. É por isso também que eu 
gosto sempre de criar exercícios. E assim eu tenho muito cuidado 
com isso, já que eu to querendo formar um aluno que pensa.  

 

Pesquisadora: E que habilidades são estas?  

 
P3: Por exemplo, a aplicação de operações básicas da matemática, 
intertextualidade né, eu coloco dois textos então ele vai de uma certa 
forma inter-relacionar esses textos,  estudo de tabelas, interpretação 
de tabela e gráficos, não é muito fácil fazer isso não (...). 

 
 O professor P3 disse que entende exercício como um instrumento que 

visa avaliar habilidades específicas dos alunos. Parece que P3 demonstra uma 

certa preocupação em que o objetivo de realizar exercícios nas aulas de 

química não se restrinja apenas a aplicação de operações básicas da 

matemática, mas também que possibilite a mobilização de outras habilidades 

fundamentais vivenciadas no cotidiano dos alunos.  

O professor P4 demonstra entender exercício como um exemplo que 

permite fixar técnicas para resolver problemas. Parece que para P4 solucionar 

exercícios se apresenta como uma das etapas para se chegar a resolução de 

problemas.  
P4: Olha um exercício na aula de química pra mim é uma forma de 
como se fosse um exemplo. É uma coisa muito elementar um 
exercício na aula de química. Eu vejo um exercício como uma 
repetição apenas. Então, eu proponho uma explicação, resolvo um 
exemplo pra ele, um exercício como exemplo e depois eu coloco 
alguns outros exercícios que tentem fazer com que eles fixem aquela 
forma de resolver aquele problema... Então, eu vejo um exercício 
como uma maneira de fixar a resolução de um problema, de um 
exercício. 
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Nesta perspectiva, a concepção de P4 acerca de exercício no contexto 

escolar corrobora com a apresentada por Lopes (1994), uma vez que, para 

este autor exercício é uma situação em que o aluno já dispõe de respostas, 

utilizando técnicas conhecidas que levam a solução de forma imediata, através 

da memorização de regras, fórmulas e equações químicas e algoritmos, sendo 

o exercício usado com a finalidade de exemplificar nas aulas de química e 

privilegiar a reprodução do conhecimento. Tal concepção que privilegia 

atividades de resolução de exercícios em sala de aula tem como base 

psicológica características da teoria condutivista. 

A análise do depoimento e da exemplificação de exercício descrita pela 

professora P5 remete a algumas características de um exercício apresentadas 

no quadro 3: 1) todas as informações necessárias para solucionar o exercício 

de química envolvendo concentração de solução estão presentes em seu 

enunciado, como por exemplo, massa do soluto e volume do solvente; 2) existe 

uma única resposta para solucionar o exercício com base nos dados do 

enunciado; 3) o processo de resolução de exercício é típico e conhecido uma 

vez que o aluno terá que saber aplicar a fórmula ou equação que expressa a 

concentração da solução em g/L após o estudo teórico desse conteúdo 

(LOPES, 1994). 

  
P5: Quando você fala de exercício que só tem uma resposta única 
porque geralmente a palavra exercício nos remete a uma resposta 
única. Ou uma pergunta que não dá espaço para ele colocar uma 
opinião é chamado de exercício, conhecendo a palavra exercício e 
resolução de problemas. Um exemplo de exercício seria a aplicação 
de fórmulas. Seria trabalhar com soluções onde você vai apresentar a 
eles o conceito de concentração comum. Aí, matematicamente você 
coloca a equação no quadro e ele vai fazer cálculos diante daquilo ali. 
Quando essa resolução é aplicação da fórmula sem haver 
questionamento para colocação dele de uma forma mais ampla eu 
vejo como um exercício. Que é trabalhado e que eu acho que 
também tem sua relevância. Ele não é completo faz parte de um todo 
e é uma parte fundamental.  

 
Pesquisadora: Você poderia dar um exemplo concreto na aula de química? 

 
P5: Um exemplo na aula de química seria: Ao se misturar 30g de cal 
e acrescentar 1L de água, calcule a concentração dessa solução? 
Seria uma coisa de números, mais objetiva. Mas que você pode 
transformar numa resolução de problemas depende do contexto que 
você vai colocar o cálculo que ele vai fazer.       
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É importante destacar que a docente P5 aponta a possibilidade do 

exercício ser transformado em problema. Para isso, ela traz o contexto como 

um dos elementos que caracteriza a conceituação de problema. Nesse 

aspecto, o depoimento de P5 expressa uma certa concordância com o que 

pontua os autores Filho; Nuñez; Ramalho (2004) sobre ser possível do ponto 

de vista didático o professor procurar em suas aulas transformar exercícios em 

problemas (quadro 5).   

Percebemos nas respostas de P1, P2, P4 e P5 a Q3, que o 

entendimento do que é exercício, corresponde ao que na literatura tem sido 

caracterizado como tal, por exemplo: existe uma única resposta correta, 

utilizam técnicas para chegar a solução, são extremamente objetivos, foco 

disciplinar, aplicação de algoritmos e conhecimento dirigido. P1 e P2 enfatizam 

um tratamento disciplinar dado aos exercícios trabalhados em aula, uma vez 

que em seus depoimentos não há indícios de articulações dos conteúdos de 

química mencionados com uma outra área disciplinar. O enfoque dado por P1 

e P2 aos exercícios propostos aos alunos nas aulas visa à aplicação de 

algoritmo.  

Parece que P1, P2 e P4 conduzem os exercícios focando uma 

abordagem do conhecimento de forma dirigida, no sentido, destes privilegiarem 

o ensino por transmissão do conhecimento químico aos alunos nas aulas, de 

maneira já pronta e elaborada, considerando que para os alunos adquirirem 

conhecimento é necessário que eles realizem vários exercícios de forma 

repetitiva e mecânica, priorizando a habilidade de memorização e reprodução, 

conforme concepção de exercício posta por P4 e falas de P1 e P2 a seguir:  

 
P1: Digamos se tô dando nomenclatura eu boto várias substâncias e 
digo procure botar o nome delas. Se eu por acaso to fazendo, dando 
soluções eu procuro botar algumas questões para ele calcular o 
número de mol, fazer cálculos.  
P2: (...) Eu vejo o exercício assim é pela repetição, é quando ele vai 
treinando e vai introjetando mais pelo nível de dificuldades desses 
exercícios. Seria uma repetição, seria questões onde se iria verificar e 
o aluno vai ver isso quanto ele compreendeu do que foi transmitido 
em aula e também do que ele estudou, porque ele também tem que 
estudar. E isso se distingue da característica de um problema, que 
requer dos alunos uma participação contínua no processo de 
construção dos conhecimentos. 
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A resposta de P3 sugere uma ênfase multidisciplinar no enunciado do 

exercício exemplificado por ele, o que se constitui como uma característica de 

um problema apresentada no quadro 4, de acordo com os autores Santos e 

Schnetzler (1997), a qual não foi observada nas respostas de P1, P2 e P4 a 

Q1. 

Articulando a idéia e o exemplo do docente P4 sobre exercício, P4: 

“Um exemplo de exercício seria: Qual a quantidade de matéria existente em 80 

g de soda caústica?” percebemos em sua resposta as seguintes 

características: o exercício é usado para exemplificar o conteúdo de química 

trabalhado em sala, enfatiza a repetição, por isso é elementar, pressupõe uma 

única resposta e aplicação de fórmulas químicas, existe solução, os alunos 

devem usar técnicas já conhecidas para solucionar o exercício com base nas 

informações dadas no enunciado (processo de resolução típico e conhecido). 

Consideramos que estas características descritas por P4 sobre o que é 

exercício convergem com as apresentadas por Campos e Nigro (1999); Santos 

et al. (2007) e Lopes (1994).  

Em resumo, os professores de química investigados apresentaram 

concepções sobre exercício e suas características, que se aproximam da 

definição de exercício adotada nesta pesquisa: exercício é uma situação em 

que o aluno já dispõe de respostas, utilizando de mecanismos automatizados 

que levam a solução de forma imediata, priorizando a memorização e 

reprodução de regras, fórmulas, equações e algoritmos (LOPES, 1994). 

Na tabela 3 apresentamos uma síntese das categorias que tratam das 

idéias dos docentes investigados sobre exercício abordada na questão 3 (Q3).  

 

Tabela 3. Questão 3: Para você o que é um exercício nas aulas de 
química? Dê exemplos.  
Categorias  N° de respostas 
Forma de exercitar, treinar conteúdos 02 (P1), (P2) (P5)  
Forma de fazer o aluno pensar 01 (P1) 
Forma de medir o conhecimento 
transmitido ao aluno  

01 (P2) 

Problematização de um exemplo 
concreto 

01 (P3) 

Forma de avaliar habilidades específicas 
do aluno  

01 (P3) 

Exemplo que permite fixar técnicas para 
resolver problemas 

01 (P4) 
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4.1.4 Concepção de Problema dos Professores Investigados  
 

Para saber as idéias dos professores sobre problema fizemos a seguinte 

pergunta na questão 4 (Q4) da entrevista: Para você o que é um problema 

nas aulas de química? Dê exemplos. Surgiram a partir das respostas dos 

docentes seis categorias: a) Obstáculo a ser vencido pelo aluno; b) Situação 

criada para o aluno resolver; c) Situação que emerge de um contexto; d) 

Situação complexa que mobiliza habilidades para sua resolução; e) Situação 

que articula conhecimento escolar ao cotidiano para resolver problema; f) 

Situação que mobiliza processos de argumentação, articulação, análise, 

comparação, resolução de cálculos e tomada de consciência da existência de 

um problema.    

P1 ao ser questionado sobre o que é problema nas aulas de química 
afirmou:  

 
P1: O problema é quando eu começo a querer que eles(alunos) 
imagem uma situação de trabalho ou em  casa. Ou imagine que você 
estivesse trabalhando numa indústria, aí você tem uma determinada 
situação, o que você faria numa situação desta. Então, é como se 
fosse assim a dificuldade que ele encontraria se ele tivesse na prática 
fazendo a situação. Então eu vejo o problema como um obstáculo 
criado que ele ter que vencer.  

 
A concepção de P1 sobre problema se aproxima da conceituação de 

Pozo (1998) no sentido deste autor atribuir à noção de obstáculo (o não saber) 

como atributo do conceito de problema. Parece que para P1 problema significa 

vencer um obstáculo criado, por meio de estratégias ainda não conhecidas 

pelos alunos. No entanto, Garret (1988) assinala que a existência de um 

obstáculo no problema não é condição suficiente para que os alunos resolvam 

um problema, uma vez que os obstáculos necessariamente não mobilizam nos 

alunos a identificação de uma situação como sendo algo a ser resolvida.   

O exemplo de problema citado por P1 sugere que ele trata de exercício 

e não de problema, o que parece entrar em contradição com sua própria 

concepção de problema. Parece que P1 não percebe a diferença entre 

exercício e problema, pois parece que sua intenção em usar listas de 

exercícios e quesitos de vestibular objetiva a operacionalização de conceitos 

químicos, que é uma das finalidades do exercício.    

  



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      171 
 

 

P1: É quando eu tenho mais tempo eu procuro fazer uma lista de 
exercícios contextualizadíssimo entendeu? E isso aí tem até em 
programas sobre o professor, por exemplo, eles são quesitos de 
vestibular que eles são contextualizados né. Então ele coloca, ele tá 
falando de óxido aí ele fala da chuva ácida (pererei, pererei, pererei) 
dá todo um contexto de como ele vai abordar aquilo.  

 
Perguntamos a P2, o que é problema e ele respondeu:  

 
P2: Um problema é você criar uma situação onde o aluno vai, para 
resolver ele vai ter que ver tudo que ele aprendeu, tem que ser 
baseado no seu conhecimento. O problema é mais amplo. No 
problema eu acho que tem que pontuar aquele conteúdo transmitido 
e fazer a ponte com outros conteúdos que tenha sido dado, para que 
ele consiga achar a solução, o caminho, então não é só baseado num 
conteúdo específico... Tem aquele conteúdo, mas você tem que olhar 
o que já tem de pré-requisito, o que ele já tem de bagagem anterior e 
que ele possa pensar, se situar e ver a solução ou as soluções que 
possam ter, porque num problema a gente pode resolver de várias 
formas né então eu já vejo essa diferença assim. 

 
A idéia de P2 acerca de problema parece se aproximar da definição de 

Krulik e Rudnik (1980), pois para estes autores problema é uma situação, 

quantitativa ou não, que pede uma solução para a qual os sujeitos implicados 

não conhecem meios ou caminhos evidentes para obtê-la. Comparando as 

concepções de P1 e P2 sobre problema observamos que para P1 resolver 

problema é vencer um obstáculo, enquanto para P2 é necessário considerar os 

conhecimentos que os alunos já possuem para solucionar o problema.    

Ao questionarmos P3 sobre o que é problema ele disse:  

 
P3: Talvez seja um problema da sociedade contemporânea e como 
resolver. Um exemplo eu costumo citar é a produção de esgoto 
domestico e industrial, principalmente o domestico, a gente fica mais 
no domestico, e o seu lançamento bruto em corpos receptores como 
riachos e rios e aí agente trabalha como tratar os rios né, qual a 
grande problemática de se tratar os rios?... Os problemas na verdade 
eles acabam tendo, procurando soluções digamos assim né, soluções 
sociais e tal né. Problema eu trabalho com a problematização mesmo 
desses assuntos.  

 
A concepção de P3 sobre problema parece se aproximar da 

conceituação de Lopes (1994), por este docente considerar no enunciado do 

problema exemplificado, um contexto que delimita o conhecido do 

desconhecido (ex: é possível tratar rios poluídos com esgoto doméstico?) 

objetivando gerar no aluno necessidades específicas de conhecimento 

relacionada a sua vivência cotidiana.     

 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      172 
 

 

O professor P4 quando indagado sobre o que é problema respondeu:  

 
P4: Em termos de conteúdo um problema é algo bem mais 
abrangente do que um exercício, onde o aluno terá que usar de suas 
habilidades para resolver a situação-problema ou o problema. Então, 
é uma coisa mais complexa onde o aluno vai ter que articular não só 
os conteúdos que foram trabalhados, mas a sua experiência de vida 
até aquele momento para resolver aquela situação que está sendo 
colocada para ele como problema. 

  
A noção de P4 acerca do que é problema pontua alguns elementos 

presentes na conceituação de um problema: contexto, complexidade das 

variáveis envolvidas, mobilização de habilidades, articulação dos 

conhecimentos prévios dos alunos com os novos conhecimentos construídos 

para resolver o problema e o reconhecimento por parte do aluno que existe um 

problema a resolver.     

P4 propõe o seguinte exemplo de problema: 

 
P4: Exemplo: Nós temos aí um contexto de vida na sociedade que é 
a incidência dos mosquitos da Aides Egipices. Então, nos poderíamos 
utilizar esse contexto para elaborar um problema que o aluno tivesse 
que utilizar dos conhecimentos de cálculo estequiométrico para 
chegar à quantidade de matéria que deveria ser utilizada numa 
determinada caixa d’água pra que não houvesse a proliferação das 
larvas do mosquito. Da quantidade de matéria em mol, da substância 
hipoclorito de sódio que tivesse que ser colocada ali para que o 
mosquito não viesse a se proliferar. Isso exigiria do aluno o 
conhecimento matemático de volume, não só a relação de massa 
molar, de massa qualquer e de número de mol. Ele teria que saber 
qual o volume de água que teria ali. Naquele volume a quantidade 
máxima que ele teria que colocar ali daquela substância pra que não 
houvesse a proliferação do mosquito.          

  
A concepção acerca de problema expressa por P4 em sua 

exemplificação se assemelha a do professor P3 no sentido que ambos 

destacam a importância do contexto como um elemento que caracteriza o 

conceito de problema. Entretanto, consideramos que P4 se diferencia de P3 

por apresentar em seu exemplo de problema um enunciado (formulação) mais 

elaborado. O exemplo posto por P4 sobre problema coloca também em 

evidência algumas características que se aproximam de um problema da vida 

real (quadro 4) conforme Santos e Schnetzler (1997): foco multidisciplinar 

(envolve a química, matemática e biologia), busca mobilização de 

conhecimento em situações reais (conhecimento construído), com o objetivo de 

evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue e prevê alternativas 

múltiplas de solução que dependem, nesse caso, do volume da caixa d’água.   
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Quando perguntado a professora P5 sobre o que é problema ela 

respondeu: 

 
P5: Um problema eu vejo num contexto maior, muito mais amplo. O 
aluno teria que de fato colocar uma opinião mais aberta. Não tem 
uma resposta única. Poderia até ter, mas ele teria que argumentar. 
Seria um conceito maior que ao mesmo tempo tivesse cálculo. No 
exercício ele teria que desenvolver um cálculo. No problema seria ele 
dar uma opinião respaldada no resultado desse cálculo. Aí seria uma 
coisa mais ampla. Aí vai entrar não só a matemática em si, mas o 
aluno vai fazer uma união desses dados, ele vai fazer uma analise ou 
uma comparação da questão. Dar o ponto de vista dele. É quando ele 
vai se impor. Colocar seu questionamento e não ficar só numa 
questão do caderno ou do livro, passa a ser questão dele.  

 
O depoimento da professora P5 sugere que para ela problema pode 

ser entendido como uma situação que mobiliza no aluno, durante o processo 

de resolução, oportunidades de argumentação, articulação e análise de dados, 

comparação, realização de cálculos, interpretação de resultados e isso pode 

levar o aluno a reconhecer que existe um problema que está além de questões 

de livros ou caderno, passando a ser uma questão sua. A partir disso inferimos 

que a concepção de P5 sobre problema apresenta elementos da conceituação 

proposta por Lopes (1994), como por exemplo, o contexto do problema, o 

desenvolvimento do conhecimento procedimental, bem como o 

desenvolvimento de atividades de interrogação, de confirmação ou que 

oportunizem inferências pelos alunos. Identificamos na fala de P5 a importância 

do aluno reconhecer a existência de um problema e tomá-lo como 

questionamento seu. Este elemento está presente na conceituação de 

problema adotada neste estudo, no sentido, de uma situação ser considerada 

um problema à medida que o aluno atribua um reconhecimento dela como tal, 

e que sua resolução requisite do aluno um processo de reflexão ou uma 

tomada de decisão sobre a estratégia a ser seguida para resolver o problema. 

Percebemos também que P5 entende que para resolver um problema se 

requer a utilização estratégica de técnicas já conhecidas, como por exemplo 

quando ela afirma em sua fala: P5: “Seria um conceito maior que ao mesmo 

tempo tivesse cálculo. No exercício ele teria que desenvolver um cálculo”.  

       

Pesquisadora: “Como você poderia dar um exemplo de um problema 

voltado para as aulas de química?”  
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P5: Dentro de termoquímica, no caso, qual o combustível que produz 
mais energia o álcool ou hidrogênio? Aí seria uma pergunta que para 
ele responder não só teria que fazer o cálculo. Ele vai ter que saber o 
que considera por produzir mais energia. Acho que é mais 
abrangente, o aluno não vai trabalhar só a parte matemática. Ele não 
precisaria só saber as fórmulas e colocar os números, assim, ele não 
saberia o significado. Então, quando você elabora mais amplo, numa 
maneira mais de problema do que de exercício, o aluno que só sabia 
reproduzir não consegue responder, e um outro aluno consegue 
porque além dele saber fazer ele vai emitir uma opinião, vai ter uma 
visão mais aberta. Ele vai desenvolver outros conhecimentos que não 
só a reprodução daquela fórmula. Nessa questão, por exemplo, ele 
vai ter que primeiro saber qual a reação de combustão. Vai em busca 
do que ele precisa saber para dar aquela resposta. Não é o comum 
que a gente consegue fazer em sala de aula por causa do tempo, 
formação e outras coisas. 

 
Consideramos que a exemplificação de problema colocada por P5 

guarda coerência com a concepção de problema expressa por esta professora. 

Nesse sentido, inferimos que o exemplo colocado por P5 apresenta 

característica de um problema qualitativo e quantitativo, entretanto, para 

resolvê-lo o aluno precisa dispor de alguns conhecimentos prévios envolvendo 

reação de combustão, representação de reação química e buscar outros 

conhecimentos que são necessários para resolução do problema. Outro 

aspecto que a professora P5 pontua é a importância do aluno em compreender 

o significado químico do problema e não apenas respondê-lo através da 

reprodução de fórmulas químicas e cálculos matemáticos.  

Em linhas gerais, com base no depoimento de P5 a Q4, inferimos que 

esta docente parece trazer a tona nas aulas de química uma forma de abordar 

a resolução de problemas, que está relacionada com sua maneira de conceber 

o que é um problema no contexto escolar. Contudo, ela diz que isso não é feito 

de forma freqüente, destacando a falta de tempo, a própria formação do 

professor de química e outras variáveis como fatores que podem interferir na 

condução da resolução de problemas nas aulas de química. A seguir, na tabela 

4 são apresentadas as seis categorias construídas para a quarta questão (Q4). 
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Tabela 4. Questão 4: Para você o que é um problema nas aulas de 
química? Dê exemplos.  
Categorias  N° de respostas 
Obstáculo a ser vencido pelo aluno  01 (P1) 
Situação criada para o aluno resolver 01 (P2) 
Situação que emerge de um contexto  02 (P3), (P4) 
Situação complexa que mobiliza 
habilidades para sua resolução   

01 (P4) 

Situação que articula conhecimento 
escolar ao cotidiano para resolver 
problema  

01 (P4) 

Situação que mobiliza processos de 
argumentação, articulação, análise, 
comparação, resolução de cálculos e 
tomada de consciência da existência de 
um problema. 

01 (P5) 

 
4.1.5 Características de Problemas e Exercícios apresentadas pelos 
Professores Investigados  
 

Para identificarmos se os professores percebem as características de 

problemas e exercícios fizemos a pergunta a seguir na questão 5 (Q5) da 

entrevista: Você percebe diferenças e semelhanças entre problemas e 

exercícios? Quais são? Dê exemplos. Surgiram três categorias a partir das 

respostas dos professores: a) Percebe diferenças entre problema e exercício; 

b) Percebe semelhanças entre problema e exercício; c) Não percebe 

semelhança entre problema e exercício. Três professores P1, P4 e P5 

percebem diferenças entre problema e exercício.  

 
P1: Bom, na forma que eu abordo né, eu boto exercício é como se 
fosse uma exercitação de uma parte teórica que você acabou de ver. 
Como eu acabei de dizer você tá dando nomenclatura então você 
bota um bocado de nome para o menino escrever a nomenclatura. 
Você tá dando massa molar, mol, aí você bota umas substâncias 
para ele fazer os cálculos. Então, é uma mera repetição do 
conhecimento. É uma exercitação. Já quando a gente vê o problema 
é uma situação atípica, uma coisa criada naquilo do que você acabou 
de aprender numa situação de uma fábrica, numa situação qualquer.  
É como se fosse uma dificuldade. 

 
Pesquisadora: “Você chega a propor que os alunos resolvam nas aulas 

esta situação atípica a que está se referindo?” 

 
P1: Normalmente, essa parte de problema é muito mais falada. É só 
para motivar. É mais pra fazer com que eles pensem em uma 
situação. Por exemplo: na época em que eu estou ensinando 
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digamos mistura..., eu uso muito isso aí. Digamos você sofreu um 
naufrágio... Está numa ilha, mas você tem que beber água, o que 
você faz? É um problema que você está vivenciando é uma 
dificuldade, aí, então eu pego a água do mar. Você vai beber á água 
do mar? O que você vai fazer para beber essa água? Então, aí 
depois que ele diz o que ele vai fazer. Que processo você usou para 
fazer isso? Pense bem! Que processo de química você usou? Ah! 
Destilação. Está vendo que você usa a destilação sem saber. Então, 
eles começam a vêem, então ele vê a dificuldade e a solução. Ele 
está fazendo o exercício, vamos dizer, mas ele estava com um 
problema e dificuldade que foi criado, entendeu? 

 
P1 percebe algumas diferenças entre exercício e problema, como por 

exemplo: Exercício é: forma de fixar e reproduzir conhecimento teórico; 

aplicação de algoritmos; apresenta soluções imediatas. Enquanto problema é: 

situação criada para mobilizar conhecimento aprendido; envolve dificuldade 

que necessita de ser pensada para resolver o problema; forma de motivar o 

aluno e fazê-lo pensar. A caracterização de exercício apontada por P1 

converge com descritas no quadro 4 (Santos e Schnetzler, 1997) e as 

destacadas por Lopes (1994). Enquanto, a de problema se situa como 

finalidades da resolução de problemas, entre elas: levar o aluno a analisar 

situações, pensar estratégias para solucioná-las, buscar informações e 

mobilizar conceitos.  .      

Indagando P2 acerca das diferenças entre problemas e exercícios ele 

disse:  

 
P2: A semelhança seria o que é ele ver o quanto realmente de 
conteúdo. Os dois vão medir isso, só que o problema vai ser mais 
amplo. O problema ele tem que buscar soluções em todo o 
conhecimento que ele tenha e não só aquele ministrado naquela 
hora. Se eu der um problema de estequiometria mesmo, o aluno pra 
começar estequiometria ele tem que conhecer massa molecular, pra 
conhecer massa molecular ele tem que conhecer a tabela periódica, 
tem que conhecer o número atômico, a diferença entre massa 
atômica e número de massa né toda esa parte. Saber que cada 
elemento vai ter sua massa determinada, então pra ele resolver ele 
vai ter que ter esse conhecimento que está antes pra poder chegar, 
só que isso bem automático, mais ele não vai buscar pra poder ele 
resolver né isso? Ou então, por exemplo, o aluno vai fazer um cálculo 
de uma massa onde é dado um volume, então que é que ele vai 
buscar? Se ele tem a densidade, ele determina a massa, a pureza, 
então isso não vem antes. Então, através das informações que forem 
dadas ele vai usar, buscar o conhecimento que ele tem e aprimorar 
ali.  

  
P2 não citou diferenças, e sim semelhanças entre problemas e 

exercícios afirmando que: ambos quantificam o conteúdo aprendido pelo aluno, 

entretanto, o problema propicia uma verificação mais ampla. Parece que P2 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      177 
 

 

compreende problema como uma estratégia utilizada para medir o 

conhecimento, reduzindo assim o significado deste conceito ao de exercício. 

P2 caracterizou um problema como: na busca de sua solução deve ser 

considerado os conhecimentos acumulados pelos alunos; devem ser dadas 

todas as informações necessárias para a sua solução. Esses resultados 

mostram que P2 não diferencia um problema de um exercício conforme 

caracterização desses termos discutida por Lopes (1994). Para este autor 

exercício é algo que o aluno dispõe de mecanismos imediatos para resolvê-lo. 

P3 ao ser indagado sobre as diferenças entre problemas e exercícios disse: 

 
  P3: Eu particularmente não vejo muito distinção não sabe? Eu acho 

que de um problema, de uma problemática eu faço perguntas, eu não 
vejo nenhuma distinção não, muito pelo contrário, o exercício direto 
seco sem nenhuma inter-relação com o dia a dia do aluno acho que 
ele não é adequado para a sociedade que a gente vive... Porque a 
partir de uma problematização eu posso desenvolver uma infinidade 
de exercícios, de perguntas, de cálculos. Eu particularmente em 
principio não vejo muita diferença não. Eu estou levando em 
consideração, talvez não exista nenhuma definição entre problema e 
exercício, não conheço, mas acho que não existe diferença está 
entendendo?... É uma pergunta em si direta, pragmática seria o 
problema para alguém resolver, digamos assim, do ponto de vista 
restrito... E o problema talvez dependesse de alguma abordagem. Eu 
estou internalizando uma discussão entre exercício e problema e 
apesar de não saber dizer como é tenho uma noção macroscópica 
(...).  

 
P3 afirma não perceber diferenças entre problema e exercício. Com 

base na resposta de P3 a Q3 e fazendo uma articulação com os resultados 

obtidos nas Q1 e Q2 parece que este docente entende que problema e 

exercício apresentam o mesmo significado no contexto escolar. Isso pode 

sugerir que P3 apresenta uma certa confusão conceitual entre o significado dos 

termos exercícios, problema e problematização nas aulas de química, a qual 

pode estar relacionada a falta de apropriação de leituras sobre estas temáticas 

e/ou ao fato desta abordagem se configurar como uma discussão nova para 

este professor. 

O professor P4 ao ser questionado acerca das diferenças entre 

problemas e exercícios afirmou:  

 
P4: As diferenças estariam na complexidade das informações 
colocadas em cada um, num exercício e num problema. Semelhança 
seriam os conteúdos envolvidos nos exercícios e nos problemas. 
Então, um problema seria uma coisa que tem um contexto, que tenha 
um significado para o aluno para ele vê o porquê ele está fazendo 
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aquilo ali. Enquanto que o exercício seria uma mera aplicação de 
uma fórmula matemática. 

 
P4 afirma que problemas e exercícios são semelhantes por ambos 

possibilitarem a abordagem de conteúdos. Entretanto, não especifica a que tipo 

de conteúdo está se referindo. Inferimos com base no exemplo de problema 

descrito por P4 que este professor se refere ao uso de problemas para abordar 

o conteúdo conceitual. É importante ressaltar que os problemas, enquanto 

estratégias de ensino são também utilizados para proporcionar o 

desenvolvimento de conteúdos procedimental e atitudinal. Em relação às 

diferenças entre problemas e exercícios P4 pontua que: os problemas 

apresentam informações mais complexas do que os exercícios, surgem de um 

contexto que considera a vivência e interesse do aluno e permitem uma 

reflexão pelos alunos sobre a estratégia a ser seguida para resolver o 

problema. Esses elementos citados por P4 estão presentes na conceituação de 

problema adotada pelos autores deste trabalho. Diferentemente dos 

problemas, os exercícios se restringem à finalidade de proporcionar a aplicação 

de algoritmos pelos alunos, privilegiando a reprodução do conhecimento. Isso 

indica que P4 apresenta diferenças entre problemas e exercícios que estão de 

acordo com as citadas no quadro 4 por Santos e Schnetzler (1997).   

Quando indagada sobre as diferenças entre problemas e exercícios P5 

respondeu:  

 
P5: No problema ele vai adquirir vários conhecimentos. No exercício 
ele iria adquirir um. Então, o aluno resolvendo a questão de 
concentração de solução iria está mostrando que sabe aplicar a 
fórmula. Já você trazendo de uma forma problemática, além de 
aplicar a fórmula o aluno vai fazer uma comparação. Ele vai ter outros 
referenciais para chegar a uma resposta que foi pedida no problema. 
A pergunta do problema requer que ele faça uma comparação, por 
exemplo, qual é o mais concentrado? Alguma coisa desse tipo. No 
caso do combustível, se eu colocar: Qual o combustível que produz 
mais energia? Ele vai fazer um caminho diferente do que se eu 
perguntar assim: Dada a equação qual a quantidade de energia 
produzida por esse combustível?(...) Ele vai desenvolver apenas uma 
linha de raciocínio. Enquanto, quando eu faço ele comparar e, 
dependendo da pergunta, também quando você diz assim: Como nós 
podemos calcular a quantidade de energia? Como nós podemos 
calcular qual dos dois combustíveis produz mais energia? Então, 
além de fazer o cálculo ele vai dizer o porquê ele é mais energético 
né. E no outro exemplo ele iria só calcular a quantidade de energia. 
(...) O problema permite ter mais de uma linha de aprendizagem. É 
como se no exercício só tivesse que aprender um conteúdo e 
desenvolver uma linha de raciocínio. No problema tem essa linha de 
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raciocínio e mais outras que se complementam (...). (...) Quem 
resolve o problema além de saber aplicar a fórmula vai ter que saber 
analisar e ter outros conhecimentos, outros parâmetros que ele 
precisa ter para poder responder as perguntas.  

 
Pesquisadora: “Que parâmetros são esses?”  

 
P5: Ele tem que dizer por que o combustível é mais energético. Por 
que montou a equação? Quando balanceou? Ele vai buscar esses 
dados. É como se no exercício já existisse esses dados ele apenas 
teria que reproduzir. E no problema: Qual o combustível que produz 
mais energia? Ele iria procurar saber o que leva a ser um combustível 
mais energético? De onde é que vem a energia? É como se no 
exercício já estivesse pronto ele vai só fazer uma etapa. E a solução 
de problemas ele tem várias etapas a cumprir para poder chegar 
nessa resposta. Enquanto, o exercício é mais imediato.  

 
Parece que P5 toma como base sua concepção sobre exercício e 

problema para diferenciar esses conceitos. Para P5 o exercício se caracteriza 

por: aquisição de conteúdo pontual, único, fragmentado; aplicação de fórmulas 

e realização de cálculos matemáticos; resposta imediata, desenvolvimento de 

uma única linha de raciocínio; todos os dados estão disponíveis, solução em 

etapa única.  

O depoimento de P5 sugere a seguinte caracterização de um 

problema: aquisição de diversos conhecimentos, diferentes linhas de 

aprendizagens e raciocínios; aplicação de fórmula, mobilização de um 

processo de análise e comparação de dados; compreensão do processo de 

resolução e do significado das possíveis questões que emergem do problema; 

mobilização de referenciais teóricos prévios para resolver o problema; 

interpretação e delimitação do problema; processo de resolução que 

compreende várias etapas incluindo a busca de informações que não estão 

disponíveis no enunciado do problema; mobilização de conhecimentos prévios. 

Na tabela 5 é apresentada uma síntese das categorias obtidas para a Q5.    

 
Tabela 5. Questão 5: Você percebe diferenças e semelhanças entre 
problemas e exercícios? Quais são? Dê exemplos.   

Categorias Nº de respostas 
Percebe diferenças entre problema e 
exercício 

(03) P1, P4, P5 

Percebe semelhanças entre problema e 
exercício  

(03) P2, P4, P5 

Não percebe diferença entre problema e 
exercício 

(01) P3 
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A resolução de problemas envolve analisar situações, pensar 

estratégias para solucioná-las, buscar informações, testar hipóteses. Quando o 

aluno se envolve com a RP ele mobiliza conceitos, raciocina, pensa e 

desenvolve autonomia.  

A proposição e abordagem de problemas pelo professor não se 

constitui em uma tarefa fácil de ser concebida e realizada no contexto escolar.  

Por isso, insistimos na necessidade de que fique claro para o professor a 

distinção entre o conceito e as características de um exercício e problema, para 

que ele se conscientize de que a estratégia de RP exige algo mais do aluno do 

que o simples exercício com ênfase na repetição. Então, é importante que o 

professor possa compreender que exercícios e problemas possibilitam a 

mobilização de habilidades diferenciadas pelos alunos, sendo importante ter 

claro que habilidades ele pretende que o aluno desenvolva quando estiver 

propondo e resolvendo problemas nas aulas de química. Nesta pesquisa 

percebemos na resposta a entrevista que apesar da docente P1 atuar numa 

escola profissionalizante, ela não busca elaborar, nem oportunizar os alunos a 

resolver problemas próximos da realidade que atuarão como futuros 

profissionais, sendo este aspecto de extrema relevância para a formação do 

perfil profissional de quadros técnicos.             

 

4.1.6 Concepção de Planejamento de Ensino de Química apresentada 
pelos Professores Investigados  

 

Para identificarmos como os professores se planejam para ensinar 

química fizemos a seguinte pergunta na Q6 da entrevista: Como você faz seu 

planejamento de ensino para ministrar as aulas de química? Dê um 

exemplo da última aula que você deu. Surgiram quatro categorias a partir 

das respostas dos professores: a) Planejamento voltado para abordagens de 

ensino por transmissão-recepção e redescoberta e subjacente a teoria 

condutivista; b) Planejamento subjacente a abordagem de ensino por 

transmissão-recepção e a teoria condutivista; c) Não faz planejamento de 

ensino e d) Planejamento que consta de elementos do ensino por investigação 

visando à resolução de problemas e subjacente a teoria construtivista. 
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O modo como a docente P1 descreve seu planejamento para ensinar 

química aponta para um ensino com ênfase na transmissão-recepção, no 

ensino por redescoberta e voltado para resolução de exercícios conforme 

transcrição a seguir:  

 
P1: Eu sempre procuro fazer uma listagem de exercício baseado 
naquilo em que vou ensinar porque assim que acabo de ensinar 
distribuo uma ficha pra eles fazer debates em grupos ou de dois ou 
de três. Não gosto de muito porque sempre um se escora entendeu? 
Porque não adianta você só ficar falando, falando, explicando... eles 
têm que se questionar também entendeu? Então, mando dá exemplo, 
tentar resolver determinadas situações para eles começarem a 
debater. Eles têm que chegar num consenso a nível deles. Quanto 
menos eu ficar passando em sala de aula, escrevendo, escrevendo, 
escrevendo, é melhor pra eles.  

 
Pesquisadora: “Você costuma fazer um registro do seu planejamento de 

ensino?”  

 
P1: “Não. Eu registro aqui na escola como organização sobre o que vou 

ensinar. Como eu vou ensinar não”.  

 

O depoimento de P1 quanto à forma de planejar o ensino de química 

aponta para uma abordagem de ensino por transmissão-recepção que está 

fundamentada na teoria psicológica condutivista. Pois, parece estar explicito 

que objetivo de aprendizagem nas aulas desta docente está ligado à 

acumulação de conteúdos químicos pelos alunos anteriormente expostos, 

seguida da aplicação mecânica destes conteúdos através da resolução de 

listas de exercícios elaborados por P1. Em suma, quando os alunos resolvem 

os exercícios postos pela professora P1 eles podem estar vivenciando etapas 

que constituem estratégias da resolução de problemas de acordo com a visão 

condutivista, são elas: preparação, que se refere ao acúmulo de informações; 

incubação que diz respeito à escrita transitória do problema; iluminação que 

significa dar-se conta repentinamente do problema e verificação que diz 

respeito à descoberta da solução para o problema (WALLAS, 1926; MAYER, 

1981 apud PERALES PALACIOS, 1993).  

Outro ponto que parece não está claro para P1 é o papel do trabalho 

em grupo em sala de aula, pois ao mesmo tempo em que ela atribui a este 

trabalho a promoção de debates por parte dos alunos, também afirma que o 
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grupo não pode ultrapassar de três alunos pelo fato dos demais não 

desenvolverem a atividade, e sim ficar apenas observando o trabalho dos 

colegas. Outro aspecto também não percebido por P1 é que quando os alunos 

realizam atividades em grupo isto possibilita a evolução do conhecimento 

químico escolar, por isso é necessário que surjam pensamentos divergentes e 

não apenas o predomínio do pensamento consensual entre os alunos.  

Tais fatos descritos por P1 convergem com os pressupostos da teoria 

condutivista por não levar em conta o desenvolvimento do pensamento 

divergente e relações mais complexas que podem ser estabelecidas entre os 

conceitos para que se efetue a aprendizagem (POZO, 2002). Nesta teoria o 

estímulo para o sujeito realizar a atividade é alcançar a resposta correta. 

Assim, para resolver exercícios os alunos acionam mecanismos de seleção 

quando extraem dados numéricos ou não normalmente fornecidos de forma 

explícita no enunciado dos exercícios e aplicam as equações e ou algoritmos 

necessários para resolvê-los.   

A forma de planejar o ensino de química descrita por P1 também indica 

uma ênfase no ensino por redescoberta, pois o papel do professor é o de 

propor certas atividades, nesse caso uma lista de exercícios, e o papel do 

aluno é o de resolver dos exercícios, o que lhe permitirá que ele aprenda 

sozinho e de forma natural o conhecimento de química (CAMPOS; NIGRO, 

1999). Nesse sentido, P1 parece não apresentar muita clareza quanto ao seu 

papel de mediadora na atividade de ensino-aprendizagem pelo fato de afirmar: 

“quanto menos eu ficar passando em sala de aula (...) é melhor pra eles”. A 

partir do exposto, consideramos que o modo da professora P1 planejar o 

ensino de química não propicia a resolução de problemas conforme 

orientações dos autores Becerra-Labra, Gras-Martí, Martínez-Torregrosa, 

(2004; 2005) e Gil Peréz, Martinez Torregrosa, Senent (1988) em suas aulas 

de química e sim de exercícios.  

P1 informa que apenas registra os conteúdos que são ensinados nas 

aulas de química. Consideramos que este registro refere-se a anotações feitas 

em diário de classe ou cadernetas. Entretanto, entendemos que a realização 

de um planejamento de ensino direcionado a resolução de problemas em sala 

de aula de química requer dos professores a apropriação de conhecimentos 

teórico-metodológico sobre esta abordagem, como por exemplo: saber o 
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significado do que é problema no contexto escolar, saber elaborar verdadeiros 

problemas, os tipos de problemas mais adequados aos conteúdos abordados, 

o papel dos alunos na resolução de problemas, saber conduzir os alunos na 

resolução de problemas em sala de aula e propor situações didáticas que 

partam de problemas em química. 

Quando indagada sobre como faz seu planejamento de ensino a 

docente P2 respondeu: 

  
P2: No planejamento tem que ver o que você quer que o aluno capte 
daquele conteúdo que vai ser transmitido. Primeiro pensar o que 
quero que meu aluno absorva e em cima disso o tema da aula. Em 
cima disso vou em busca de conteúdo. Então, vou ler o conteúdo. 
Nessa leitura do conteúdo pensar na contextualização não é? Onde 
isso é aplicado? Como é aplicado? Como é vivenciado? Tem que ter 
essa relação. E como vou abordar em sala de aula. Tudo isso no 
tempo de 50 minutos. Tem que planejar o que vai ser falado do 
conteúdo naquele tempo, já pensando o tipo de perguntas que 
poderão surgir na hora em que você tá planejando, estratégias que 
você vai aplicar em sala. Não ficar apenas com quadro e o giz. Você 
tem que trazer se possível, experimentos para que o aluno possa 
visualizar o que está sendo transmitido. Você pode utilizar 
experimentos e ainda textos, filmes, cenas de filme que possam 
também enfocar aquele conteúdo e o dia-a-dia. Notícias que saem 
em revistas e jornais e fazer correlação com outras disciplinas que ele 
estuda, por exemplo, a biologia. Aquele conteúdo que tô ensinando 
para que o aluno possa fazer relação com as outras disciplinas que 
estuda. Porque a química não é uma matéria isolada, ela necessita 
de outras disciplinas, de outras ciências para que o aluno possa 
realmente compreender os fenômenos e também as explicações. O 
porquê disso? A teoria que está baseada? Então, tudo isso você tem 
que fazer no planejamento.  
 

 

Pesquisadora: “Normalmente você costuma registrar esse planejamento?” 

 
P2: Com o tempo a gente sempre segue aquelas anotações e vai 
ampliando. Muitas vezes a gente ler rapidamente e já se inova porque 
sempre você está tendo novas idéias, está adquirindo conhecimento. 
Você tem aquela base e ver o que pode enxertar. Muitas vezes você 
não tem condições de registrar, de escrever tudo o que vai fazer 
naquele dia, por conta do tempo, das atividades que você tem. Então, 
o tema é esse vou trabalhar isso, quando há condições você registra, 
quando não há você imagina a sua aula naquele tempo e como vai 
transmitir aquele assunto. 

 

O depoimento da professora P2 aponta para uma concepção de 

planejamento voltado para o ensino por transmissão-recepção. Nessa 

perspectiva, entendemos que P2 faz seu planejamento de ensino de química 
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considerando os seguintes aspectos: o objetivo de aprendizagem do aluno, 

estudo do conteúdo a ser trabalhado em sala, pensar de que forma pode 

contextualizar o conteúdo trabalhado e em que contextos este podem ser 

aplicados, pensar nas estratégias de abordagem do conteúdo em sala de aula, 

pensar em recursos diferenciados que poderão ser utilizados para abordar o 

conteúdo em sala de aula, sem contar apenas com o quadro e giz, considerar o 

tempo previsto para a aula, pensar em possíveis perguntas formuladas pelos 

alunos, pensar em relacionar o conteúdo químico com outras disciplinas. De 

acordo com P2 a relação com outras disciplinas possibilita um melhor 

entendimento do aluno sobre as teorias que buscam explicar os fenômenos 

químicos que são estudados em sala de aula.       

O depoimento de P2 indica que ela faz um planejamento de ensino que 

vai sendo modificado com o tempo. Entretanto, parece que as alterações não 

são registradas devido à falta de tempo destinada para esta atividade. De um 

modo geral, para ministrar as aulas de química P2 planeja mentalmente a sua 

aula com base no tema que será trabalhado pensando na forma de transmitir o 

conhecimento e no tempo previsto para a aula.   

Semelhantemente a P1, não percebemos elementos que evidenciem um 

planejamento de ensino de química que objetive a resolução de problemas em 

sala de aula. Nesse sentido, compreendemos que as diversas pesquisas sobre 

a resolução de problemas na área de ciências da natureza não têm tido a 

devida repercussão na prática docente quanto ao planejamento de ensino 

voltado para resolver problemas nas aulas de química (MARTÍNEZ LOSADA et 

al., 1999).  

Ao ser questionado sobre a forma de planejar o ensino de química o 

professor P3 disse:  

 
P3: Existe o planejamento da escola. Têm os conteúdos que devem 
ser vivenciados ao longo do ano divididos por bimestre. Eu já sei a 
aula que vou dar naturalmente, e o que vou trabalhar, muitas vezes 
incorporando o jornal da última semana, uma revista, ou uma matéria 
que foi veiculada na televisão, às vezes, como fato gerador para 
desenvolver esses conteúdos. 

 

Pesquisadora: “Você registra esse seu planejamento?”  
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P3: De forma macroscópica, não é detalhadozinho. Por exemplo, 
quando vou trabalhar propriedades coligativas, venho a julgar pela 
experiência que carrego procuro fazer um registro da aula com o 
máximo de variáveis abordadas em sala de aula... Esse registro fica 
na caderneta. Isso deve ser feito mais em função da experiência, 
acabo não sendo tão detalhista assim. Acredito que todo professor 
deveria fazer ao longo de cada semestre um relatório técnico. Ainda 
não faço isso, mas acho que seria o correto.  

 

A fala do professor P3 sugere que no planejamento da escola constam 

os conteúdos de química a serem trabalhados a cada dois meses durante o 

ano. Parece que dar aulas para P3 é algo espontâneo que ele já tem em mente 

e acontece de forma natural, logo não precisa fazer planejamento de ensino. 

Tal concepção converge com uma abordagem de ensino focada na 

transmissão-recepção de conhecimentos. Em outras palavras, inferimos que o 

depoimento de P3 indica que para ensinar não é necessário planejar. Em 

relação aos recursos citados por P3 como matérias que circulam em jornais, 

revistas, televisão que se configuram como fonte de fatos geradores para o 

desenvolvimento de conteúdos percebemos que este professor não detalha a 

forma e como estes recursos são trabalhados em sala de aula. De outro modo, 

entendemos que tais recursos podem ser usados como uma forma de 

exemplificar a aplicação do conteúdo após e/ou durante a explicação dada pelo 

professor. 

  A intervenção da pesquisadora quando pergunta a P3 sobre o registro 

do planejamento de ensino deixa mais em evidência que este docente não 

costuma planejar suas aulas. Parece que sua visão sobre planejamento está 

reduzida ao registro na caderneta dos conteúdos trabalhados em aula. Para P3 

o fato de se ter experiência no ensino implica que não é necessário planejá-lo, 

pois parece tratar todas as turmas como iguais. Assim, há um conhecimento a 

ser transmitido independente do contexto, do que realmente interessa aos 

alunos, de quem são estes alunos, do que eles precisam aprender. Em outras 

palavras, o conhecimento para ensinar provém da experiência que o professor 

acumula ao longo dos anos, não sendo necessário refletir sobre a prática. 

Contudo, o planejamento de ensino constitui-se como um dos instrumentos que 

leva o professor a refletir sobre sua prática de forma sistematizada. Nesse 

sentido é preciso refletir sobre o que ensinar? Como ensinar? Para quem 

ensinar? E quais os objetivos do ensino? (CARVALHO, 2004). Com base na 
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concepção do docente P3 sobre planejamento de ensino podemos inferir que 

em suas aulas de química não há uma intenção de propor para os alunos um 

ensino baseado na resolução de problemas.     

O professor P4 quando expressa sua forma de realizar o planejamento 

de ensino de química enfatiza uma abordagem de ensino por transmissão-

recepção. 

  
P4: Temos no colégio o hábito de planejar mensalmente as aulas. 
Reunimos-nos no último sábado de cada mês para desenvolver o 
planejamento do mês seguinte. A última aula que dei numa turma do 
segundo ano do ensino médio sobre condições de ocorrência de uma 
reação química foi planejada nesse último encontro que tivemos no 
dia 28. 03. Nesse planejamento a gente coloca os conteúdos que 
pretendemos abordar e que instrumentos vamos utilizar para abordar 
esses conteúdos. E que conceitos vamos desenvolver com os alunos, 
atitudinais, procedimentais... Digo nós porque não só sou eu que 
desenvolvo esse planejamento. Foi colocado para o aluno no mês de 
abril o estudo das condições de ocorrência de reações químicas. 
Antes de iniciarmos esses conteúdos nós fizemos um resgate de 
funções inorgânicas... Quais as substâncias que são voláteis? Quais 
as substâncias muito ionizáveis, pouco ionizáveis? Quais as 
substâncias que são insolúveis? Para que a gente possa trabalhar, 
por exemplo, as condições de ocorrência de reação de dupla troca. 
No inicio da explanação sempre coloco para os alunos o seguinte: 
que o papel aceita qualquer coisa que você queira escrever nele. 
Agora muitas vezes uma coisa que a gente escreve no papel não 
acontece na prática. Então, num determinado momento ele pode tá 
achando aquilo muito bonito no papel e quando ele vai pra uma 
indústria desenvolver aquela reação, por exemplo, ela não ocorre. Aí 
o patrão dele não vai gostar que esteja gastando material em vão. 
Então, a gente mostra quais são as condições pra que as reações 
ocorram e tenta fazer com que ele busque os conhecimentos de 
funções inorgânicas pra que possa verificar se aquela reação vai 
ocorrer ou não. Infelizmente, não temos ainda um laboratório 
preparado para mostrar isso na prática para os alunos, mas a gente 
traz imagens que facilitam a fixação desses conteúdos e sempre 
propondo exercícios e posteriormente problemas para que eles 
possam resolver. O planejamento é registrado e fica na escola. Por 
mês a gente entrega o documento pra escola e fica tudo arquivado. É 
feito no coletivo de professores de química.  

 

O professor P4 leciona numa escola em que o planejamento de ensino 

é feito com uma freqüência mensal objetivando planejar as aulas do mês 

seguinte. Este planejamento é elaborado pelos professores de química da 

escola. O professor P4 disse que para fazer o planejamento os professores 

colocam os conteúdos que serão abordados, os instrumentos utilizados e os 

conceitos desenvolvidos. Em seguida, P4 faz uma descrição da última aula 

dada citando os conteúdos trabalhados inicialmente e a sua forma de abordá-
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los a fim de os alunos possam entender as condições de ocorrência de uma 

reação química. Para abordar este conteúdo P4 traz para aula exemplos de 

situações que ocorrem no contexto de uma indústria envolvendo as condições 

de ocorrência de uma reação. E argumenta sobre a necessidade da escola ter 

um laboratório de química para que os alunos pudessem ver este conteúdo na 

prática. Como a escola não tem laboratório P4 diz que utiliza imagens, 

resolução de exercícios e problemas para que os alunos possam fixar o 

conteúdo.  

Consideramos que o depoimento de P4 sobre a forma de abordagem 

de suas aulas indica que é privilegiada uma perspectiva de ensino por 

transmissão-recepção. A prática é concebida por P4 como uma aplicação da 

teoria. Assim, o laboratório de química é concebido como um espaço em que 

os conteúdos químicos são mostrados para os alunos na prática e não como 

uma possibilidade de articulação entre teoria e prática visando à construção de 

conhecimentos. Apesar de P4 citar como elemento do planejamento o 

desenvolvimento de conteúdos atitudinais e procedimentais, estes não são 

trabalhados quando este professor descreve sua última aula sobre condições 

de ocorrência de uma reação química. Pode-se inferir que P4 talvez não saiba 

o significado e como desenvolver estes conteúdos articulados ao conteúdo 

conceitual no ensino de química.  

Retomando a questão do planejamento, o fato de ser feito de forma 

coletiva entre os professores de química, pode ser uma oportunidade de 

promover uma reflexão sobre a ação docente, em que novas idéias e 

questionamentos possam surgir sobre a didática dos conteúdos de química 

trabalhados em sala de aula e não apenas ser considerado na sua dimensão 

técnica, por exemplo, como um instrumento de registro, como sendo algo 

inflexível, rígido que precisa ser entregue e arquivado na escola (ROSA; 

QUINTINO; ROSA, 2001). Talvez quando P4 comente sobre a necessidade da 

escola possuir um laboratório de química para que haja aulas práticas seja uma 

evidência de um momento de reflexão sobre sua prática. Entretanto, parece 

não está muito claro para P4 qual o papel da experimentação no ensino de 

Química numa visão construtivista. Nessa visão a experimentação pode ser 

uma estratégia eficiente para a criação de problemas em sala de aula que 
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permitam a contextualização dos conteúdos de química e estímulo dos alunos 

à formulação de questionamentos de investigação (GUIMARÃES, 2009)  

A resposta da docente P5 quanto à forma de planejar o ensino de 

química traz alguns elementos que caracterizam a abordagem de ensino por 

investigação, inicialmente pelo fato de pensar intencionalmente num ensino 

voltado para resolução de problemas considerando que para tal o aluno deve 

ser conduzido a pensar em formas de responder a questões propostas pelo 

professor a partir do uso da experimentação que trabalhe fenômenos ocorridos 

no cotidiano dos alunos e vise a problematização e uma articulação teórico-

prática do conteúdo abordado, nesse caso, a estequiometria, com outros 

conceitos relacionados a este conteúdo. Além disso, P5 possui a concepção de 

que as turmas são heterogêneas, pois procura fazer seu planejamento de 

ensino e sempre que possível registrá-lo considerando o perfil de cada turma 

em particular (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2000; 2002).    

  
P5: Como a intenção é resolução de problemas vou pesquisar sobre 
o conceito de soluções de problemas e de problemas. Nessa leitura 
terei uma visão para diferenciar o que é problema do que estou 
fazendo cotidianamente. Então, o aluno tem que ser levado a pensar 
como iria responder uma questão. Dentro do assunto de 
estequiometria primeiro penso: estequiometria? O que preciso? Fazer 
relação. Quais os conceitos que ele precisava desenvolver para 
poder aprender estequiometria? Aplicar estequiometria? Aí vem a 
questão de proporção. Dentro de química ele tem que saber o que é 
uma equação, o que é uma reação. Então, para poder fazer 
estequiometria ele tem que ter um raciocínio lógico de proporção. 
Teria que ter essa visão dentro da química que seria através das 
equações. A equação é uma representação da reação. Então, ele 
teria que saber o que é uma reação. A lei de Lavoisier para justificar o 
balanceamento para poder existir a proporção entre reagentes e 
produtos. Penso muito nesse caminho. O primeiro ponto é ele saber 
proporção, ter uma idéia de proporção, que um reagente precisa do 
outro. Daí pensei na questão da vela porque é uma coisa que a gente 
trabalha muito, porque eles vêem apagar. A reação química eles não 
vêem, a gente tem que caracterizar pra eles o que é uma reação 
química. Quem é químico e trabalha na área vê muitas moléculas, vê 
a parte mais microscópica e eles não têm. Eles têm a percepção mais 
macroscópica. E tendo essa visão mais macroscópica ele não 
caracteriza exatamente o que é uma reação química. Aí pensei na 
combustão da vela porque ele ia perceber que ia precisar de um 
reagente e de outro reagente. Pensei num experimento onde ele ia 
ver que precisava de uma proporção. Senti que na vela ele ia 
perceber que um reagente ia precisar do outro pra poder acontecer a 
reação.  

 
Pesquisadora: “Quais reagentes você se refere?”  
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P5: “A vela vai precisar do oxigênio. E o álcool vai precisar do 
oxigênio. Porque pensei numa reação onde ele pudesse visualizar 
não as moléculas, mas que ele conseguisse perceber que existia a 
necessidade de um reagente precisar do outro. De que a vela não 
tava queimando por queimar, que o álcool não tava queimando por 
queimar que ele precisava de outro reagente (...). Precisa também de 
uma certa quantidade, para eles perceberem que para cada reação 
existe uma quantidade de um reagente e de outro. Pensando nisso e 
feito a experiência, neste experimento pensei que se eles 
visualizarem que para uma certa quantidade de álcool precisa de uma 
certa quantidade de oxigênio. Que quantidade é essa não se sabia 
ainda. Mas para ele perceber que não era qualquer quantidade de 
álcool que ia queimar com qualquer quantidade de oxigênio, existia 
uma proporção. Feito isso aí é discutir com ele o que estava 
acontecendo. O que ele percebeu? Aí vem a discussão do que é uma 
reação. O que é uma equação. Por que o balanceamento. Por que a 
estequiometria precisava fazer essa relação de proporção entre 
moléculas de reagentes e produtos. Na aula eu não se conseguirei.  
 
 

Pesquisadora: “Qual é objetivo de aprendizagem do aluno com base neste 

planejamento de ensino que você está descrevendo para as aulas sobre 

estequiometria?” 

 
P5: A idéia estequiometria é você trabalhar com a quantidade de 
moléculas, de mol na equação. Ele fazer essa relação. Quero que ele 
consiga prever a quantidade de reagentes e produtos ou quantidade 
de produtos que vão ser produzidos. Perceber a relação entre 
reagente e produtos, entre os reagentes. Ele desenvolver a 
capacidade de fazer a relação entre proporções de reagentes e de 
reagentes e produtos. 

 

Pesquisadora: “Proporções em termos de que?”  

 
P5: “Em termos de mol, quantidade de matéria e também 
quantidade de massa. Mas não sei se a gente vai conseguir 
porque muitas vezes quando começo a trabalhar me dou conta 
que teria que retomar o que é massa molecular, massa molar, 
pra poder ele fazer essa leitura do que seria essa quantidade 
de matéria. Acontece muito, a gente vai dar um conteúdo, mas 
existem muitos conceitos que eles precisam, mas não 
dominam. Na hora que você começa a trabalhar é que 
percebe. O interessante é ter esse conhecimento antes porque 
quando você vai trabalhar já vai cobrindo essas lacunas. 
Porque às vezes quando ele não conhece fica voando. Você 
passa uma coisa ele pega, mais ficou um pedacinho ali. Que 
de repente na discussão de sala se você não perceber morreu 
ali. Ele não vai mais prosseguir porque aquela lacuna não 
deixa”.   

 

Pesquisadora: “Você costuma fazer o registro desse planejamento por escrito?” 
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P5: “Todos não. O ideal é o ano todo você está toda programada. 
Mas não consigo ainda, por falta de prática. Eu não consigo planejar 
sem antes entrar na sala. Meus primeiros dias são até angustiantes 
porque vou entrar na sala, mas não planejei de fato o que vou 
trabalhar. Geralmente é para fazer diagnóstico, mas eu não gosto de 
fazer pergunta e resposta porque não atrai o aluno. Eles se sentem 
numa sabatina, que estão sendo testados. Eu só consigo planejar 
quando entro na sala, tanto é que faço o planejamento para uma sala, 
mas não aplico do mesmo modo nas outras salas porque têm perfil 
diferente”.  

 
O depoimento de P5 sugere que a ação de planejar parece ser algo 

que está implícito para a docente pelo fato de afirmar que: “(...) por falta de 

prática. Eu não consigo planejar sem antes entrar na sala. Meus primeiros dias 

são até angustiantes porque vou entrar na sala, mas não planejei de fato o que 

vou trabalhar...”. Entretanto, percebemos em sua fala a intenção de planejar o 

ensino, embora P5 não faça o registro de todo o planejamento anual. Por outro 

lado, percebe-se que a forma da docente P5 busca planejar o ensino de 

química se diferencia dos demais docentes entrevistados pelo fato desta propor 

um experimento envolvendo a combustão da vela e do álcool, utilizando para 

tanto, materiais alternativos com o objetivo de abordar o conteúdo de 

estequiometria em sala de aula. Isto diverge do que afirma Migliato Filho 

(2005), pois segundo este autor, geralmente os professores não utilizam 

recursos alternativos e inovadores diferentes do quadro, giz e livro didático nas 

aulas de química levando a um ensino meramente descritivo. E também 

considerar como objetivo de aprendizagem dos alunos no planejamento de 

ensino a abordagem dos aspectos macroscópicos e microscópicos da 

estequiometria conforme sugere Migliato Filho (2005).     

Outro ponto observado é que parece que P5 procura organizar o seu 

pensamento químico considerando as dimensões fenomenológicas, teóricas e 

representacionais na abordagem de conceitos químicos conforme sugere 

Mortimer, Machado e Romanelli (2000). Entendemos a experimentação 

sugerida por P5 torna evidente a presença da dimensão fenomenológica na 

abordagem da estequiometria por se referir a um fenômeno concreto e visível 

pelos alunos, nesse caso, a combustão da parafina (vela) e do álcool conforme 

trecho de depoimento a seguir:  

 
P5: (...) neste experimento pensei que se eles visualizarem que para 
uma certa quantidade de álcool precisa de uma certa quantidade de 
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oxigênio. Que quantidade é essa não se sabia ainda. Mas para ele 
perceber que não era qualquer quantidade de álcool que ia queimar 
com qualquer quantidade de oxigênio, existia uma proporção (...).  

 

A dimensão teórica é considerada por P5 na abordagem da 

estequiometria no sentido desta docente preocupa-se que os alunos 

compreendam a partir dos experimentos sobre combustão o significado 

conceitual e em nível microscópico do que é uma reação química o que pode 

ser evidenciado a seguir em um recorte de seu depoimento:  

 
P5: (...) feito o experimento é discutir com ele o que estava 
acontecendo. O que ele percebeu? Aí vem a discussão do que é uma 
reação. O que é uma equação. Por que o balanceamento. Porque a 
estequiometria precisava fazer essa relação de proporção entre 
moléculas de reagentes e produtos (...). a idéia estequiometria é você 
trabalhar com a quantidade de moléculas, de mol na equação. (...) 
quero que ele consiga prever a quantidade de reagentes e produtos 
ou quantidade de produtos que vão ser produzidos (...). ele 
desenvolver a capacidade de fazer a relação entre proporções de 
reagentes e de reagentes e produtos.  

 

 Também se observa a dimensão representacional quando P5 afirma que 

para planejar o ensino de química pensando em abordar a estequiometria é 

importante o aluno compreender a natureza simbólica e a linguagem da 

química, o que se torna evidente no trecho de transcrição de fala desta docente 

a seguir. “(...) ter essa visão da química que seria através das equações. A 

equação é uma representação da reação (...) a lei de Lavoisier para justificar o 

balanceamento da equação para poder existir a proporção entre reagentes e 

produtos”.  

O entendimento sobre reação química, equação química, 

balanceamento de equação química, proporção, e Lei da conservação da 

massa, quantidade de matéria são citados pela docente P5 como 

conhecimentos necessários para que os alunos aprendam estequiometria nas 

aulas de química. Estes são conceitos fazem parte da rede conceitual que 

envolve a estequiometria. E que segundo pesquisas realizadas pelos autores 

Gabel e Sherwood (1984), Duncan e Johnstone (1973), Yarroch (1985), 

Rogado (2004) e Mortimer e Miranda (1995) mostraram que os alunos 

possuem dificuldades em compreender estes conceitos relacionados à 

estequiometria. 
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A professora P5 também percebeu que geralmente os alunos não fazem 

uso da lei da conservação das massas aplicado às reações químicas, e ainda 

não possuem uma compreensão sobre este conceito em nível microscópico, o 

que se mostra evidente no seu trecho de fala P5 a seguir: 

 
P5: (...) a reação química eles não vêem, a gente tem que 
caracterizar para eles o que é uma reação química. Quem é químico 
e trabalha na área vê muitas moléculas, vê a parte mais microscópica 
e eles não têm. Eles têm a percepção mais macroscópica. E tendo 
essa visão mais macroscópica ele não caracteriza exatamente o que 
é uma reação química (...).   

 

Tal observação concorda com pesquisas realizadas por Mortimer e 

Miranda (1995) que mostraram que os alunos possuem concepções sobre 

reações químicas bastante diferentes daquelas aceitas pela comunidade 

científica. Assim, eles nem sempre reconhecem as entidades químicas que se 

transformam e as que permanecem constantes, e tendem a centrar suas 

explicações nas mudanças perceptíveis que ocorrem com as substâncias, por 

exemplo, as mudanças de estado físico. Além de não fazerem referência às 

mudanças em nível atômico-molecular. Os raciocínios de conservação da 

massa, mesmo quando já utilizados para outros fenômenos não são 

transferidos para situações que envolvem reações químicas. 

A professora P5 quando descreve seu planejamento para ensinar 

química destaca a necessidade de o aluno utilizar o raciocínio proporcional 

para aprender estequiometria, o que converge com investigações que 

identificaram quais os conhecimentos prévios que os alunos precisam mobilizar 

na aprendizagem de estequiometria (BOUJAOUDE & BARAKAT, 2000). P5: 

“(...) conceitos que ele precisava desenvolver para poder aprender 

estequiometria? Aplicar estequiometria? Aí vem a questão de proporção (...) 

para poder fazer estequiometria ele tem que ter um raciocínio lógico de 

proporção (...)”. 

Autores como Pozo e Gómez Crespo (2009) afirmam que a aplicação 

das relações de proporcionalidade a resolução de problemas quantitativos em 

química, em uma primeira abordagem parece ser algo muito simples, 

entretanto, o raciocínio proporcional causa grandes dificuldades aos alunos na 
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hora de compreendê-lo e aplicá-lo, em especial a resolução de problemas 

sobre estequiometria.  

Em síntese compreendemos que o modo da docente P5 procurar se 

planejar para ensinar química apresenta alguns indicadores que sugere uma 

proposta de ensino que vise uma abordagem de estequiometria que incorpore 

a experimentação a resolução de problemas (De Jong, 1998) tais como: 

facilitar a compreensão de conceitos científicos e ajudar a confrontar suas 

concepções atuais; desenvolver habilidades práticas como procedimentos de 

manipulação e investigação. De acordo com alguns autores (Becerra Labra, 

Gras-Martí, Martínez-Torregrosa, 2004; Gil Peréz, Martinez Torregrosa, Senent 

Peréz, 1988; De Jong, 1998) tal alternativa pode possibilitar uma aproximação 

de algumas características da metodologia científica ao contexto escolar 

considerando as limitações e adaptações postas por este contexto. Desta 

forma, com base no depoimento de P5 percebemos alguns aspectos de uma 

abordagem de ensino por investigação visando à resolução de problemas, 

dentre eles:  

- propor questões que considerem em seu enunciado situações que 

despertem o interesse do aluno, bem como suas experiências e o contexto 

social e natural em que eles estão inseridos procurando problematizar a 

relação desses aspectos com o conhecimento químico; 

- realizar um planejamento qualitativo de uma situação imaginando-a do 

ponto de vista da química;  

- formular hipóteses sobre os conhecimentos químicos prévios que 

interferem na compreensão qualitativa e quantitativa sobre estequiometria por 

parte dos alunos, bem como sobre as lacunas que podem existir em relação a 

estes conhecimentos; 

- pensar a resolução de problemas em química como um fazer prático de 

uma estratégia planejada, verbalizando o que se faz durante o processo de 

resolução, procurando evitar operações mecânicas carentes de significação 

química. 

Parece que as questões da entrevista (Apêndice 1) realizada com P5 

podem ter contribuído para uma reflexão sobre sua prática atual no sentido 

desta docente pensar seu planejamento de ensino voltado para resolver 

problemas nas aulas de química baseando-se na realização de pesquisas 
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bibliográficas que discutem esta temática, conforme mostra trecho de fala a 

seguir:  
P5: Como a intenção é resolução de problemas vou pesquisar sobre 
o conceito de soluções de problemas e de problemas. Nessa leitura 
terei uma visão para diferenciar o que é problema do que estou 
fazendo cotidianamente. Então, o aluno tem que ser levado a pensar 
como iria responder uma questão (...).  

 

Fato este que não foi observado na descrição dos outros professores 

investigados quanto à forma de planejar o ensino de química. Reportando-nos 

a Schnetzler (2002) tal situação sugere que as contribuições de pesquisas na 

área de ensino de química podem repercutir para uma reflexão sobre a ação do 

professor em sala de aula e isto pode propiciar mudanças significativas na 

forma de se ensinar química (SHNETZLER, 2002).  

Contudo a docente P5 ressalta que pensar num planejamento de ensino 

envolvendo a resolução de problemas não implica necessariamente que ela 

conseguirá realmente propor problemas e saberá conduzir o processo de 

resolução de problemas em sala de aula, o que parece estar claro em seu 

recorte de fala. 
 
P5: (...) é discutir com ele o que estava acontecendo. O que ele 
percebeu? Aí vem a discussão do que é uma reação. O que é uma 
equação. Por que o balanceamento. Por que a estequiometria 
precisava fazer essa relação de proporção entre moléculas de 
reagentes e produtos. Na aula eu não sei se conseguirei.  
 

 
Este aspecto corrobora com a preocupação de alguns autores (Gil 

Peréz; Martinez-Torregrosa; Senent-Peréz, 1988) no sentido de que a 

condução da abordagem de resolução de problemas em sala de aula, em 

especial de química, além de requerer que esteja claro para o professor o 

significado do que é problema, exercício e suas diferenças, é também 

necessário o conhecimento dos tipos de problemas, e os critérios para a sua 

proposição. Precisa-se ainda que o professor se aproprie de referenciais 

teórico-metodológico de como orientar os alunos a vivenciarem as etapas de 

resolução de problemas, bem como a importância da experiência do docente 

em ter vivenciado a estratégia de resolução de problemas enquanto aluno em 

sua formação inicial e como professor em processos de formação continuada, 
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entendidos como aspectos a serem considerados para que o professor possa 

aprender a conduzir a estratégia de resolução de problemas em sala de aula. 

 
Tabela 6. Questão 6: Como você faz seu planejamento de ensino para 
ministrar as aulas de química? Dê um exemplo da última aula que você 
deu.  
Categorias  N° de respostas 
Planejamento voltado para abordagens 
de ensino por transmissão-recepção e 
redescoberta e subjacente a Teoria 
Condutivista 

01 (P1)  

Planejamento subjacente a abordagem 
de ensino por transmissão-recepção e a 
Teoria Condutivista   

02 (P2), (P4) 

Não faz planejamento de ensino 01 (P3) 
Planejamento que consta de elementos 
do ensino por investigação visando à 
resolução de problemas e subjacente a 
Teoria Construtivista  

01 (P5) 

 
4.1.7 Abordagem do Conteúdo de Estequiometria descrita pelos 
Professores Investigados  
 

Para identificarmos como os professores abordam o conteúdo de 

estequiometria nas aulas de química fizemos a seguinte pergunta na questão 7 

(Q7) da entrevista: O que você faz para abordar a temática estequiometria 

nas aulas de química? Dê um exemplo das últimas aulas que você deu 

sobre essa temática. Surgiram três categorias a partir das respostas dos 

professores: a) Abordagem de ensino por transmissão-recepção privilegiando 

exercícios e subjacente a teoria condutivista; b) Abordagem de ensino por 

transmissão-recepção e subjacente a teoria condutivista c) Abordagem de 

ensino que aponta elementos do ensino por investigação subjacente a teoria 

construtivista. Entendemos que nesta terceira categoria podem se enquadrar 

formas de abordar conteúdos de química que consideram sempre que possível 

as concepções prévias, o diálogo, o interesse, o contexto e a vivência dos 

alunos; o estudo qualitativo dos conteúdos abordados; o conteúdo como 

ferramenta para construção de conceitos; e o uso de recursos didáticos que 

oportunizem os alunos a manifestarem diferentes formas de entender os 

conceitos. 
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P1: Se eles já não têm mais dúvida de reação química, e às vezes 
pego alunos de outra turma, de outro professor e estou ensinando 
estequiometria, então, quero garantir que isso seja aprendido aí já 
coloco uma equação balanceada. Porque quero que ele primeiro 
tenha idéia de como é que vai fazer estequiometria daquela reação, 
respeitando uma equação balanceada. Eu usei tanto de massa de 
reagente quanto é que vou obter da massa de produto ou o volume?  
Tá entendendo? Porque aí vou garantir que ele vai aprender 
estequiometria. Aí depois que vou utilizando aquilo digo: essa 
equação não vou balancear vamos ver quem balanceia? Entendeu? 
No terceiro problema já não faço mais a reação química, porque 
garanti que ele já sabe estequiometria. Se a turma foi minha eu sei 
que sabe, porque sei o entendimento deles entendeu? Porque se não 
você prejudica um entendimento de um assunto porque ele não sabe 
o outro. Eu procuro fazer isso: uma triagem e botar aquele assunto, 
só aquele assunto pra ensinar entendeu? Aí depois que ele aprende 
boto mais uma coisa vou botando mais outra coisa, daqui a pouco eu 
vejo: agora ele tem condições de vê tudinho. Aí misturo tudo. Você 
não detecta se ele aprendeu estequiometria porque ele não fez o 
problema que você botou porque ele não sabe nem balancear. Então, 
você inibe um conhecimento que ele poderia ter certeza de fazer 
porque ele não sabia o anterior. Entendeu? Procuro minimizar isso 
dessa maneira.  
 

Um aspecto relevante na resposta de P1 é que para abordar 

estequiometria esta docente afirma que considera a necessidade dos alunos já 

possuírem a compreensão de conhecimentos químicos que fazem parte da 

rede conceitual de estequiometria como fator primordial para que o aluno 

aprenda este conteúdo, tais como: reação química e balanceamento de 

equação química. A ausência de compreensão de conhecimentos sobre reação 

química e balanceamento pode trazer lacunas na aprendizagem do aluno sobre 

estequiometria. Tal fato converge com pesquisas realizadas por Yarroch (1985) 

que identificaram dificuldades que os alunos possuem para realizar o 

balanceamento de equações químicas, que se constitui como forma de 

representar os coeficientes equivalentes as relações estequiométricas em uma 

reação química. E corrobora com pesquisas desenvolvidas por Mortimer e 

Miranda (1995) sobre o entendimento do que é reação química afirmando que 

os estudantes nem sempre reconhecem as entidades químicas que se 

transformam e as que permanecem constantes, tendendo a centrar suas 

explicações nas mudanças perceptíveis que ocorrem com as substâncias, 

como por exemplo, as mudanças de estado físico. E também não fazem 

referência às mudanças em nível atômico-molecular (MORTIMER & MIRANDA, 

1995). Nesse sentido, torna-se fundamental que os alunos compreendam o que 

é uma reação química e saibam fazer o balanceamento de equações químicas 
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entendido como um conhecimento prévio que o aluno deve dispor para 

aprender estequiometria.  

Entretanto, a professora P1 não destaca a grandeza quantidade de 

matéria como um conhecimento necessário para a aprendizagem e resolução 

de problemas sobre estequiometria. A experiência no ensino de estequiometria 

nos leva a considerar que o entendimento do que é quantidade de matéria 

permite ao aluno prever a massa de produto obtida a partir de uma certa 

quantidade em massa de reagente utilizada num sistema reacional, bem como 

as relações proporcionais expressas em quantidade de matéria entre reagente 

e produtos, enquanto conhecimentos que precisam ser mobilizados para 

resolver problemas sobre estequiometria. Este aspecto concorda com 

resultados de pesquisa realizada pelos autores Gabel e Sherwood (1984), que 

objetivou diagnosticar quais os conhecimentos prévios que os alunos teriam 

que possuir para resolver problemas sobre estequiometria. Eles identificaram 

ser a grandeza quantidade de matéria um conhecimento central para o 

entendimento das quantidades proporcionais de reagentes que interagem para 

formar produtos num sistema reacional, o que converge com as observações 

obtidas a partir da prática docente durante o ensino de estequiometria.  

Outro conhecimento que serve de ponte entre as relações de 

quantidade de matéria e a massa das substâncias reagentes e produtos é o 

significado e o modo como se determina a massa molar destes. Todavia, este 

conceito não é mencionado na resposta de P1.  

Segundo P1 o professor não pode afirmar que o aluno não consegue 

aprender estequiometria apenas porque não sabe fazer o balanceamento de 

uma equação ou não sabe resolver um problema posto, mas sim porque o 

aluno pode não dispor de conhecimentos químicos que precisam ser 

compreendidos e mobilizados para a compreensão deste conceito. 

Inferimos com base no depoimento de P1 que o modo como ela afirma 

que aborda o conteúdo de estequiometria nas aulas de química possui 

algumas características inerentes à teoria psicológica da Gestalt. Pois, P1 pode 

está trabalhando a resolução de problemas sobre estequiometria de forma 

fragmentada quando divide em partes os conhecimentos químicos relacionados 

à estequiometria e os aborda separadamente, em seguida procura aumentar o 

grau de complexidade do enunciado das questões postas, visando uma 
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articulação dos conhecimentos químicos anteriormente trabalhados de maneira 

compartimentada para fornecer a resolução total do problema (POZO, 2002).  

A relação de ensino-aprendizagem concebida por P1 apresenta-se de 

forma linear, significando que se a professora ensinou certo conteúdo seguindo 

determinados procedimentos isso garante o aprendizado do aluno. Nessa 

perspectiva, parece que não se leva em conta a motivação e o interesse dos 

alunos em aprender estequiometria.  

Percebemos que P1 segue alguns procedimentos para abordar 

estequiometria, tais como: o primeiro passo é que quando P1 trabalha com 

turmas que estudaram em períodos anteriores com outro professor, ela 

costuma iniciar estequiometria colocando para os alunos a equação química, 

que representa a reação química, já balanceada como forma de garantir o 

aprendizado dos alunos sobre este conteúdo, pois em sua visão isso 

possibilitará uma compreensão inicial sobre as relações de massa e volume 

entre reagentes e produtos numa reação química. O segundo passo é trabalhar 

a estequiometria solicitando dos alunos que façam o balanceamento da 

equação química proposta na questão. O terceiro passo é apresentar uma 

questão sobre estequiometria em que os alunos necessitam representar a 

reação química através de uma equação química e em seguida fazer o seu 

balanceamento. Parece que há um grau de complexidade crescente no 

procedimento descrito por P1 para abordar estequiometria. E uma certa 

segurança desta docente de que seguindo este procedimento os alunos 

aprendem estequiometria, principalmente, aqueles que já foram seus alunos. 

Parece que P1 preocupa-se em enfatizar o aspecto quantitativo da 

estequiometria em detrimento de uma compreensão química sobre o 

significado deste conceito. Deste modo, o aluno é conduzido a desenvolver o 

raciocínio lógico-matemático com a finalidade exclusiva de memorizar 

procedimentos para a resolução de questões envolvendo os aspectos 

quantitativos dos fenômenos químicos (POZO & CRESPO, 2009). Isto pode 

está relacionado com o fato de que muitos livros didáticos de química 

enfatizam esta forma de abordar a estequiometria. E na maioria das vezes, 

este recurso didático tem se constituído quase que exclusivamente como único 

recurso utilizado pelos professores nas aulas de química do ensino médio.  

 Nessa perspectiva, podemos entender que as questões postas para os 
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alunos caracterizam-se como exercícios que servem para a operacionalização 

de conceitos, em detrimento da abordagem de resolução de problemas sobre 

estequiometria. Um outro fator que pode levar os alunos a não entenderem as 

relações matemáticas necessárias à compreensão das relações 

estequiométricas é a dificuldade que estes apresentam sobre raciocínio 

proporcional (HARTWIG, 1981; POZO; CRESPO, 2009).           

A fala de P1 indica que há uma ênfase na abordagem do conteúdo 

conceitual de estequiometria em detrimento do desenvolvimento dos conteúdos 

procedimentais e atitudinais requeridos na resolução de problemas (CAMPOS 

& NIGRO, 1999; MERINO & HERRERO, 2007). Observamos também que P1 

não procura abordar a estequiometria a partir da vivência do aluno, uma vez 

que este conteúdo está inserido no cotidiano dos indivíduos. Além disso, as 

orientações sobre resolução de problemas com base em posições 

construtivistas não são consideradas por P1 na abordagem do conteúdo de 

estequiometria em sala de aula (CACHAPUZ, PRAIA, JORGE, 2000; 

BECERRA-LABRA, GRAS-MARTÍ, MARTÍNEZ-TORREGROSA, 2004; GIL 

PEREZ, 1993). Assim, o depoimento de P1 reforça que em suas aulas não são 

abordados problemas como ela cita e sim exercícios. 

 Diante do exposto entendemos que a abordagem do conteúdo de 

estequiometria privilegiada pela docente P1 visa um ensino por transmisão-

recepção convergindo com uma das características desta abordagem de 

ensino que segundo Cachapuz (2000), o professor possui o papel de detentor 

do conhecimento a ser transmitido, cabendo aos alunos se comportarem como 

agentes receptores deste conhecimento.  

Quando indagamos a docente P2 sobre o que faz para abordar a 

estequiometria nas aulas de química ela respondeu:  

 
P2: Quando vai se trabalhar o aluno já tem que ter um conhecimento 
sobre as equações. A equação é uma forma de escrever uma 
transformação. Que substâncias estão interagindo para que a reação 
ocorra. Mostrar esse tipo de transformações que ele já tem um 
conhecimento prévio, da matéria, da transformação da matéria. 
Abordar mostrando as equações, a importância de se saber identificar 
aquelas substâncias, o tipo de interação que vai acontecer, o 
rompimento de ligações, formação de novas ligações. Porque uma 
reação é isso, quebrar ligações para formar novas ligações. Dar 
origem a novas substâncias dependendo do que está se estudando. 
A possibilidade dessa reação ocorrer. Têm processos que não vão 
acontecer. Analisar isso! Saber balancear a equação. Qual é a 
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importância da estequiometria? A estequiometria está presente na 
vida dele, desde um balanço do que você se alimenta, por exemplo, 
um balanço de energia. Mas isso tá ligado a uma massa e que tipo de 
matéria foi transformada. Se você está numa cozinha, as 
transformações que estão acontecendo nos alimentos. Tudo isso tem 
a ver com a estequiometria, essa relação de matéria, de massa, de 
transformações. Abordar já chamando atenção disso para ele. O 
processo metabólico, como acontece? Se nos formos explicar vai ser 
através de equações e de estequiometria também não é? Relação de 
massa, quanto reage, a questão também da pureza do material, a 
interferência que vai acontecer das substâncias impuras porque você 
nunca vai ter um reagente 100% puro. Tudo isso tem que ser 
pensado na forma de dar esse conteúdo e mostrar sempre a 
aplicação. Por que é importante o estudo da estequiometria? E onde 
está aplicado? O ideal seria num trabalho de estequiometria ter a 
parte teórica associada com a prática. Fazer experimento e mostrar a 
transformação. O quanto de massa reagiu? A verificação. A 
confirmação do produto para que o menino pudesse vivenciar essa 
transformação. Se possível fazer isso para que ele visualize esse 
processo na química. Mostrar o excesso de reagente, o que pode 
acarretar? As condições em que as reações estão acontecendo. As 
influências que isso traz. Fazer uma abordagem desse tipo. Não 
sendo possível, trazer um filme mostrando um processo reacional não 
é? Também pode ser feito uma abordagem utilizando o computador 
numa simulação. Se possível sempre fazendo essa associação. 

 

A docente P2 compartilha com P1 sobre a necessidade de os alunos já 

disporem de conhecimentos químicos que guardam relação com a 

estequiometria, tais como: balanceamento de equação química, reação 

química, identificação de substâncias que interagem numa reação, ligação 

química, condições de ocorrência de uma reação química e a energia envolvida 

neste processo. Semelhante a P1, a professora P2 também não cita a 

grandeza quantidade de matéria como um conceito primordial para o 

entendimento da estequiometria (GABEL & SCHERWOOD, 1984). Parece que 

durante a abordagem do conteúdo de estequiometria nas aulas de química P2 

procura informar para os alunos a importância do estudo deste conteúdo 

através de exemplos que mostram contextos em que a estequiometria é 

aplicada, como a cozinha e o nosso próprio organismo, destacando para isso 

as relações quantitativas entre as massas de substâncias reagentes nas 

reações que ocorrem nos alimentos e nos processos metabólicos. Outro ponto 

abordado por P2 nas aulas é a questão da pureza da substância reagente e 

sua interferência na estequiometria de uma reação química.  

P2 expressa como forma ideal para se abordar a estequiometria a 

articulação entre teoria-prática usando como recurso a experimentação. 

Entretanto, na visão de P2 o experimento objetiva a verificação e comprovação 
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da teoria. Tal fato converge com os pressupostos da teoria psicológica 

condutivista (POZO, 2002). Apesar de propor a experimentação para abordar a 

estequiometria observamos que P2 não percebe que este pode ser um meio de 

articular os aspectos macroscópicos e microscópicos deste conteúdo. Portanto, 

percebemos que há uma ausência da abordagem macroscópica integrada a 

microscópica do conteúdo de estequiometria. De acordo com Migliato Filho 

(2005) tal integração exige um maior desenvolvimento do processo de 

abstração por parte dos alunos. P2 coloca que a associação entre teoria e 

prática em relação ao conteúdo de estequiometria pode ser feita a partir da 

utilização de filmes em que são mostrados os processos reacionais ou através 

de simulações utilizando o computador.  

De um modo geral, o depoimento de P2 indica que o conteúdo de 

estequiometria é abordado de forma meramente descritiva nas aulas de 

química. Nesse sentido, consideramos a predominância do ensino por 

transmissão-recepção (Cachapuz, 2000) por enfatizar o acúmulo de conteúdos 

e não a articulação, da demonstração de experimentos visando à verificação e 

não o levantamento de hipóteses, na contextualização entendida como 

ilustração de exemplos e não como integrada a vivência e ação do aluno de 

forma concreta. Consideramos ainda que P2 expressa em sua resposta uma 

forma de abordar a estequiometria, a qual apresenta elementos que sinalizam 

para a abordagem de exercícios em suas aulas de química (LOPES, 1994).  

O professor P3 quando questionando sobre sua forma de abordar a 

estequiometria nas aulas de química disse:  
 

P3: Eu utilizo o conceito de estequiometria de uma reação. A gente 
não parte daquele principio de regra de três. A gente parte do 
principio de estequiometria de uma reação (...). E alguns 
experimentos feitos de forma demonstrativa em sala de aula. A gente 
passa a equacioná-lo e a partir da estequiometria de reação começa 
a desenvolver toda a estrutura matemática da estequiometria, por 
exemplo, balanceamento. Procuro dar mais ênfase ao método das 
tentativas. Acho que para o aluno internalizar bem o balanceamento 
ele teria que ter uma maturidade maior em química, domínio de oxi-
redução. Enfim, como os vestibulares modernos normalmente não 
ficam muito presos a balanceamento eles já põem a equação então, a 
idéia seria estequiometria de reação. Por exemplo, posso entrar com 
um potinho de bicarbonato de sódio, um béquer ou um recipiente 
improvisado, água e um pouquinho de detergente. Então, quando 
faço uma solução em sala de aula, mostro para os alunos e depois 
coloco vinagre, vai ter evolução de gás carbônico. O primeiro passo 
seria o experimento, e eles ficam extremamente atentos, e depois a 
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discussão desse experimento. E a partir daí a gente começa a 
trabalhar a luz da estequiometria de reação, definindo coeficiente 
estequiométrico, quantidade de matéria, é assim.  

 

A descrição de P3 sobre a forma de abordar a estequiometria nas aulas 

de química parece privilegiar a aprendizagem em que o sujeito busca 

semelhanças entre os conceitos numa seqüência linear. Parece que nesses 

princípios não se leva em conta relações mais complexas que podem ser 

estabelecidas entre os conceitos que fazem parte da rede conceitual relativa à 

estequiometria, a fim de que deste modo seja possível que se efetue a 

aprendizagem. Estas relações são consideradas habilidades inerentes ao 

processo de resolver problemas. A partir disso, inferimos que tais aspectos 

presentes na forma de P3 abordar o conteúdo de estequiometria convergem 

com os princípios da teoria condutivista (POZO, 2002).        

     De modo semelhante a P1 e P2, o professor P3 também não cita a 

grandeza quantidade de matéria como sendo um conhecimento prévio que o 

aluno necessita dispor para a compreensão das relações estequiométricas 

entre reagente e produtos numa reação em nível macroscópico e microscópico.  

Tal fato diverge dos resultados de pesquisas que indicam ser o entendimento 

do significado e aplicação do conceito de quantidade de matéria fundamental 

para a aprendizagem de estequiometria (GABEL & SHERWOOD, 1984; POZO 

& CRESPO, 2009). Pois de acordo com os autores como Pozo e Crespo (2009) 

o conceito de quantidade de matéria é uma ponte entre o mundo macroscópico 

e microscópico por permitir compreender as interações qualitativas e 

quantitativas que ocorrem em um sistema reacional.  

Diferentemente de P1 e P2 para introduzir o conteúdo de estequiometria 

nas aulas de química o docente P3 faz uso da experimentação de forma 

demonstrativa em sala de aula. E considera a possibilidade desta 

experimentação promover a motivação dos alunos e discussão em sala de aula 

e também como uma forma de introduzir o conteúdo de estequiometria e outros 

conceitos químicos relacionados a este conteúdo, tais como coeficiente 

estequiométrico e quantidade de matéria. Entretanto, não considera os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre os conteúdos envolvidos na 

experimentação. Assim, entendemos que para P3 o experimento parece ser 

uma estratégia de ensino que permite ao aluno a observação do fenômeno, a 
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formulação de hipóteses e isso o conduz de forma linear e seqüencial a 

compreensão dos conteúdos de estequiometria de reação, coeficiente 

estequiométrico e quantidade de matéria citados na fala deste docente. Em 

síntese, inferimos que segundo P3 o aluno aprende através da descoberta do 

conhecimento científico (CAMPOS; NIGRO, 1999; BORGES, 2007; 

SCHNETZLER, 2004). 

Parece que P3 parte de um experimento simples usando material 

alternativo e de baixo custo em que os alunos podem visualizar o fenômeno 

químico ocorrido, para em seguida introduzir a estequiometria. Este 

experimento envolve o conceito de reação química e, sua representação 

através do balanceamento da equação química correspondente pelo método 

da tentativa, para posteriormente introduzir a estequiometria. Contudo tal forma 

de abordagem diverge dos resultados de pesquisa que investigaram sobre os 

conhecimentos prévios que os alunos precisam dispor para facilitar a 

compreensão sobre estequiometria, tais como: reação química e 

balanceamento de equação química e quantidade de matéria (YARROCH, 

1985; MORTIMER; MIRANDA, 1995; GABEL; SHERWOOD, 1984). 

Entretanto, parece que P3 não utiliza o experimento sobre reação 

química para discutir com os alunos relações quantitativas de massa entre os 

reagentes e os produtos obtidos. Nesse sentido, inferimos que P3 não leva em 

conta o entendimento dos alunos sobre raciocínio proporcional como sendo um 

conhecimento necessário para a compreensão das relações estequiométricas 

estabelecidas num sistema reacional (POZO & CRESPO, 2009).  

Consideramos que esta abordagem pode ser válida se o aluno já compreende 

o que é uma reação química, souber balancear uma equação química e 

entender o seu significado em termos de coeficiente estequiométrico e 

quantidade de matéria, conforme apontam resultados de pesquisa sobre os 

conhecimentos prévios que os alunos devem possuir para facilitar a 

compreensão sobre estequiometria (YARROCH, 1985; MORTIMER; 

MIRANDA, 1995; GABEL; SHERWOOD, 1984). 

Ao indagarmos o docente P4 sobre o que faz para abordar a 

estequiometria nas aulas de química ele respondeu:  
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P4: Para iniciar o conteúdo de estequiometria a gente começa 
falando das grandezas químicas. Falar da massa atômica de um 
isótopo, da massa atômica de um elemento e mostrar a diferença de 
uma para a outra e tenta fazer com que o aluno consiga diferenciar a 
idéia da massa do isótopo, da massa do elemento, mostrar a 
diferença que existe entre o número de massa e massa atômica, que 
o aluno quer e teima insistir que número de massa e massa atômica 
são as mesmas coisas e é sabido que não são. Em seguida a gente 
trabalha o conceito de mol, a constante de avogadro, para depois 
iniciarmos os cálculos estequiométricos com e sem reação.  
 

O modo como P4 expressa que aborda o conteúdo de estequiometria 

nas aulas e química sugere uma abordagem de ensino por transmissão-

recepção. Pois, se observa um ensino centrado na memorização dos 

conteúdos. E os conhecimentos que os alunos já possuem não são 

considerados no processo de ensino, fato que é evidenciado quando P4 afirma: 

“mostrar a diferença que existe entre o número de massa e massa atômica, 

que o aluno quer e teima insistir que número de massa e massa atômica são 

as mesmas coisas (...)”. Parece que a forma com que P4 organiza o ensino 

propicia uma atitude passiva dos alunos, uma vez que o conhecimento centra-

se na figura do professor. As características da forma de P4 abordar a 

estequiometria convergem com os princípios da teoria condutivista (POZO, 

2002).   

No depoimento de P4 observa-se que esta docente considera a 

quantidade de matéria, cuja unidade é o mol como um conhecimento prévio 

denominado de conceito-chave para que o aluno possa compreender as 

relações quantitativas relacionadas às reações químicas ou a mistura de 

substâncias sem a ocorrência de reação conforme evidenciado em sua fala 

(POZO & CRESPO, 2009; GABEL & SHERWOOD, 1984).  

Um outro conceito não apontado pelos docentes P1, P2 e P3 e 

destacado por P4 é a constante de Avogadro que relaciona a quantidade de 

matéria com o número de moléculas, íons ou átomos. Esta constante tem um 

valor de 6,02 x 1023, sendo usada para calcular o número de partículas que 

compõem um determinado sistema reacional ou estabelecer diferentes 

relações em nível atômico ou molecular. A título de exemplificação, é desejável 

que os alunos compreendam que a relação estequiométrica da reação de 

neutralização do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico é 1:1. Isso significa 

que 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl. Então, para estabelecer a 
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relação entre a grandeza quantidade de matéria com o números de moléculas 

dos reagentes (NaOH ou HCl) é necessário entender que um 1 mol de NaOH 

corresponde a um número de 6,02 x1023 moléculas de NaOH necessários para 

neutralizar um mol de HCl. Segundo Pozo e Crespo (2009) esta constante 

representa um conceito de elevado grau de abstração e isso o torna 

inacessível para muitos alunos, o que se constitui num dos obstáculos para a 

compreensão da estequiometria.   

Para uma compreensão integrada do conceito de estequiometria 

precisa-se relacionar as dimensões da matéria em seu nível macroscópico e 

microscópico. Por exemplo, isso acontece quando se precisa estabelecer 

relações quantitativas para relacionar a massa e número de moléculas de uma 

substância que participa em uma reação.               

Percebe-se que P4 dá ênfase à necessidade do aluno diferenciar massa 

atômica de número de massa. O número de massa é a soma do número de 

prótons e de nêutrons existentes no núcleo de um átomo. Já a massa atômica 

é a massa de um átomo em seu estado fundamental cuja unidade é expressa 

em u, sendo denominada de unidade de massa atômica, que corresponde a 

1/12 da massa do carbono 12. Trata-se de uma massa relativa.  

Com base na fala de P4 inferimos que há uma certa ênfase numa 

abordagem quantitativa da estequiometria. Nesse caso, é preciso que o aluno 

entenda o significado do que é massa atômica e de sua relação com a massa 

molar. A massa molar de uma substância é a quantidade em gramas dessa 

substância em uma unidade de quantidade de matéria sendo expressa em 

g/mol. Nesse sentido, a determinação da massa molar de uma substância é 

necessária para estabelecer relações proporcionais entre a quantidade de 

matéria e massas de substâncias envolvidas nas reações químicas.       

O depoimento de P5 aponta uma forma diferenciada de abordar a 

estequiometria nas aulas de química quando comparada com os demais 

professores investigados, conforme transcrição a seguir:  

 
P5: Eu tento fazer de forma pontual para poder ter um significado. 
Não parar uma unidade para falar tudo sobre estequiometria. Não 
trabalho assim. Á medida que for precisando. Estou trabalhando 
Lavoisier, então vou precisar. Vou trabalhar a estequiometria, as leis 
de massa. Depende do que estou trabalhando. A estequiometria vem 
como um recurso de alguma coisa que vou precisar. Então, quando 
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precisar daquele assunto eu entro com ele para poder dar sentido ao 
que vou explicar. Não sigo o programa linear que vem geralmente 
nos livros didáticos de química. Cada tópico de estequiometria vai 
sendo inserido de acordo com as necessidades do que estou 
trabalhando em sala de aula. Me reporto muito as revistas Enseñanza 
de las ciencias, química nova na escola, e em seguida vou para o 
livro didático. Alguns livros norteiam pontos que a gente pode 
trabalhar. Gosto muito de pesquisa. Na pesquisa vou encontrar 
resultados de como o aluno entende determinado assunto, ou as 
concepções prévias que ele tem e como a gente pode contra atacar 
estas concepções prévias. Muitas vezes levanto estas concepções no 
começo, mas é nesse sentido: quero que ele saiba isso. O que ele 
precisa? Exemplo: precisa fazer comparação, saber e entender o 
conceito de pressão. Aí lanço uma situação onde ele precisa desse 
conceito para poder resolvê-la. Ele pode resolver porque no cotidiano 
ele resolve as coisas. Vai trazer a tona o que o levou a resolver a 
situação. Mas se for colocada em outro contexto ele não consegue. A 
mesma situação, cientificamente falando, num contexto ele justifica 
de uma maneira. Em outro contexto ele dá outra justificativa. A gente 
fez isso com propriedades coligativas. A gente pensou que ele 
soubesse o que era pressão, temperatura. Aí lancei situações do 
cotidiano onde ele teria que trazer para gente essas informações, 
para que pudesse levantar o que ele sabe sobre este conceito. 
  

Geralmente, a maioria dos livros didáticos de química apresenta todos 

os tópicos relativos ao conteúdo de estequiometria em um capitulo único, o que 

indica uma tendência conteudista, rígida e cumulativa no modo conceber a 

construção do conhecimento (BORGES, 2007). Percebemos que P5 busca 

romper com a visão linear quanto à forma de abordar a estequiometria. Tal fato 

aproxima-se de uma abordagem de ensino que busca a problematização dos 

conteúdos considerando as diversas necessidades dos estudantes que surgem 

no contexto da sala de aula no ato de ensinar e aprender. Isso corrobora com 

Driver et al. (1999) quando ressalta a necessidade da sala de aula ser um 

espaço para construção de significados. 

A docente P5 demonstra ter intenção que o entendimento da 

estequiometria possa fazer sentido para o aprendizado dos alunos. Para isso, 

ela afirma que procura articular este conteúdo com outros tópicos da química, 

como por exemplo, a Lei Conservação das Massas de Lavoisier. E enfatiza que 

o conteúdo de estequiometria se constitui como um recurso para as 

necessidades de aprendizagens que surgem em sala de aula, e não como um 

fim em si mesmo. Deste modo, os tópicos da estequiometria vão sendo 

abordados à medida que são necessários para dar sentido e explicar outros 

conteúdos químicos relacionados à estequiometria que são trabalhados 

durante as aulas.  Isso concorda com as orientações contidas nos PCN e OCN 
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quando ressaltam que os conteúdos quando tratados desta forma possibilitam 

interações e desloca o tratamento usual que procura esgotar um a um os 

diversos tópicos da química para o tratamento de uma situação-problema, em 

que os aspectos pertinentes do conhecimento químico necessários para a 

compreensão e a tentativa de solução são evidenciados (BRASIL, 2002; 2006).  

Consideramos que a participação da docente P5 em um grupo que 

desenvolve pesquisa na área de ensino de Química pode contribuir para que 

ela possa pensar e refletir sobre sua prática de ensino tomando por base 

algumas contribuições de pesquisas realizadas em ensino de química através 

de leituras e consultas as fontes bibliográficas mencionadas.   

Isto sugere que P5 procura embasar sua ação nas aulas de química a 

partir de contribuições de pesquisas em ensino de química objetivando uma 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. 

Tal fato está de acordo com alguns argumentos apresentados por Schnetzler e 

Aragão (1995) que visam contribuir para a formação continuada de professores 

de química. Estas autoras argumentam que o aprimoramento profissional do 

professor se dá através de um processo contínuo de reflexão crítica sobre sua 

prática e enfatizam a necessidade de superar o distanciamento entre o 

desenvolvimento de pesquisas no ensino de química e a utilização destas para 

melhoria desse ensino em sala de aula. Para isso, as autoras propõem que os 

professores atuem em sala de aula também como pesquisadores e que isso 

possa se constituir como um objetivo fundamental dos cursos de licenciatura e 

de programas de formação continuada de professores.  

Parece que a professora P5 procura fazer um levantamento das 

concepções prévias de seus alunos com a intenção de diagnosticar que 

conhecimentos químicos o aluno precisa mobilizar e compreender para atingir 

os objetivos de aprendizagens relacionados a um determinado conceito 

químico. A partir disso, P5 propõe a resolução de situações que estão 

articuladas com o objetivo de aprendizagem pretendido a um certo conceito 

químico específico. Nesse sentido, a situação posta por P5 visa mobilizar 

conhecimento químico e ao mesmo tempo explicitar o seu processo de 

resolução percorrido pelo aluno.   

Consideramos que o modo e a intenção da professora P5 quando 

propõe situações para o aluno resolver em sala de aula converge com 
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pesquisas que entendem a resolução de problemas em química como um 

processo de ensino-aprendizagem que desenvolve várias capacidades 

cognitivas. E também com outras investigações que têm apontado que a 

resolução de problemas em química desempenha um papel no avanço da 

compreensão dos conceitos e do conhecimento partindo do entendimento que 

o próprio conhecimento científico normalmente avança pela identificação de 

forma sistemática de problemas a resolver e pela sua resolução (LOPES, 

1994). 

A docente P5 percebe que os alunos apresentam explicações diferentes 

para justificar como se resolve situações que tratam do mesmo fenômeno, 

quando estes são transpostos para outros contextos, nesse caso o cotidiano e 

o escolar, conforme evidenciado no trecho de fala a seguir:   
 
Mas se for colocada em outro contexto ele não consegue. A mesma 
situação, cientificamente falando, num contexto ele justifica de uma 
maneira. Em outro contexto ele dá outra justificativa. A gente fez isso 
com propriedades coligativas. A gente pensava que ele soubesse o 
que era pressão, temperatura. Aí lancei situações do cotidiano onde 
ele teria que trazer para gente essas informações, para que pudesse 
levantar o que ele sabe sobre este conceito. 
 
 

Este episódio descrito por P5 nos remete a noção de perfil conceitual 

demonstrada em estudos realizados pelos autores Driver et al. (1994), 

Mortimer (2000) e Amaral; Mortimer (2001) que sugeriram ser possível coexistir 

diferentes concepções e inclusive concepções científicas distintas em relação a 

um fenômeno ou objeto de estudo, as quais são usadas pelos alunos 

preferencialmente em diferentes contextos. Esta noção tem como base a idéia 

de que as pessoas podem exibir diferentes formas de ver, pensar e representar 

a realidade à sua volta (MORTIMER, 2000).  

Um perfil conceitual pode ser proposto em zonas que representam 

diferentes formas de pensar um mesmo conceito e um domínio ou contexto a 

que essa forma se aplica (AMARAL; MORTIMER, 2001). Então, no episódio 

observado em sala de aula por P5, os alunos podem apresentar diferentes 

formas de pensar o conceito de pressão e temperatura e sua aplicação 

dependerá do contexto em que estes conceitos estão inseridos. 
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A professora P5 afirma que aborda a estequiometria de maneira a não 

esgotar todos os tópicos deste conteúdo em uma única unidade, destacando 

que para se trabalhar a Lei da conservação das massas de Lavoisier há 

necessidade de se introduzir a estequiometria. Assim, parece estar claro para 

P5 que trabalhar nessa perspectiva é uma forma de dar sentido aos conteúdos 

abordados nas aulas de química. Entretanto, os conceitos de reação química, 

equação química, balanceamento de equações químicas, quantidade de 

matéria, massa molar, operações da matemática envolvendo proporção e Lei 

das proporções definidas de Proust, que fazem parte da rede conceitual da 

estequiometria não são mencionadas por P5. Nesse sentido, a análise da 

filmagem das aulas da professora P5 poderá nos fornecer mais elementos para 

melhor compreendermos de que maneira ela aborda a estequiometria nas suas 

aulas de química.  

 Apresentamos na tabela 7 as categorias surgidas a partir da análise das 

respostas dos professores à sétima questão.  

 

Tabela 7. Questão 7: O que você faz para abordar a temática 
estequiometria nas aulas de química? Dê um exemplo das últimas aulas 
que você deu sobre essa temática.  
Categorias  N° de respostas 
Abordagem de ensino por transmissão-
recepção privilegiando exercícios/Teoria 
Condutivista 

01 (P1) 

Abordagem de ensino por transmissão-
recepção/Teoria Condutivista 

02 (P2); (P4) 

Abordagem de ensino que aponta 
elementos do ensino por 
investigação/Teoria Construtivista  

02 (P3); (P5) 

 

4.1.8 Materiais, fontes bibliográficas e recursos didáticos que os 
Professores Investigados afirmam utilizar quando abordam a resolução 
de problemas sobre Estequiometria. 
 

Para identificar quais os materiais, fontes bibliográficas e recursos 

didáticos que os professores dizem que utilizam quando abordam a resolução 

de problemas sobre estequiometria nas aulas de química fizemos a seguinte 

pergunta na Q8 da entrevista: Que materiais, fontes bibliográficas e 

recursos didáticos você utiliza para abordar a resolução de problemas em 
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aulas que envolve o  conteúdo de estequiometria? Surgiram três categorias 

a partir das respostas dos professores: a) Materiais, b) Fontes bibliográficas e 

c) Recursos didáticos.  

Ao perguntarmos a P1 acerca dos materiais, fontes bibliográficas e 

recursos didáticos utilizados para abordar a resolução de problemas sobre 

estequiometria ela respondeu:  

 
P1: Recursos só livros e pincel. Procuro dentro do livro didático que 
sempre abordo. Adoto Usberco e Salvador mais Feltre e Fernando 
Novais. De vez em quando trago livros diferentes para eles. Gente! 
Aqui é um estilo de outro autor. Para eles começarem a ver outros 
tipos de livros, entendeu? Trago minha tabela. Mas não dá para usar 
outros recursos porque tenho uma carga horária muito grande. Então, 
não dá para ficar me detendo muito porque são muitos assuntos ao 
mesmo tempo. Aí não dá, é pincel mesmo.   

  

Quanto ao material utilizado nas aulas sobre estequiometria a professora 

P1 citou a tabela periódica e como recurso ela faz uso do pincel. Em relação às 

fontes bibliográficas utilizadas, P1 adota como referência para abordar o 

conteúdo de estequiometria os livros didáticos de química dos autores Usberco 

e Salvador intitulado Ricardo Feltre e Fernando Novais (Tabela 8).  

Pode-se perceber que é privilegiado pela docente P1 de forma 

praticamente exclusiva o uso do livro didático e pincel, respectivamente, como 

fonte de informação e recurso didático nas aulas de química. P1 justifica tal fato 

alegando que possui uma carga horária de aula elevada e uma grande 

quantidade de conteúdos para serem trabalhados e isto dificulta a utilização de 

alternativas diversificadas de materiais, fontes e recursos nas aulas de química 

sobre estequiometria. Com base nesses dados inferimos que há uma 

predominância de aulas expositivas seguindo uma seqüência linear sugerida 

pelos livros didáticos e a aplicação prática do conteúdo trabalhado através da 

resolução de exercícios pelos alunos que são extraídos dos livros adotados.  

Quando indagamos a professora P2 sobre que materiais, fontes e 

recursos didáticos são utilizados para abordar a resolução de problemas em 

aulas que envolvem o conteúdo de estequiometria ela respondeu:  

 
P2: Como fonte tem que ter o livro didático. No primeiro contato do 
aluno com uma bibliografia é o livro que ele usa. Ver como aquela 
matéria está sendo transmitida no livro didático e não ficar apenas 
com o livro didático. Tem que olhar vários livros para ver o que vai ser 
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utilizado dele, ver o tipo de informação que está sendo dada. Para 
isso, tem que ter também uma série de livros usados no terceiro grau, 
porque neles é que vai ter realmente aquele conteúdo de uma forma 
mais completa. E também procurar ter contato com novas 
informações trazidas pela internet, novos recursos na sessão de 
arquivos publicados, revistas da área. Então, você tem que está 
utilizando todos esses recursos e material para leitura. Em cima 
disso, montar sua aula.   
  

A docente P2 adota o livro didático como fonte de contato inicial para o 

aluno. E também como base para preparar as aulas de química. Entretanto, P2 

procura diversificar as fontes bibliográficas, buscando analisar e selecionar as 

informações contidas nestas fontes em relação ao conteúdo a ser trabalhado. 

Fato este que não é percebido no depoimento da docente P1. 

A professora P2 afirma que é necessário recorrer aos livros de química 

de nível superior, pois nestes os conteúdos de química se apresentam de 

forma mais completa. Ainda como fonte a professora P2 faz uso de periódicos 

da área de química e utiliza a internet como recurso para busca de informações 

para abordar a resolução de problemas sobre o conteúdo de estequiometria em 

nas aulas de química.   

Ao perguntar a P3 que materiais, fontes bibliográficas e recursos 

didáticos são utilizados para abordar a resolução de problemas sobre 

estequiometria ele respondeu:   

 
 
P3: Eu uso livros diversos. Às vezes faço link com alguns livros da 
literatura brasileira. Acho muito interessante. Particularmente tenho 
essa capacidade de fazer, como por exemplo, a poesia de Augusto 
dos Anjos. É muito bom fazer isso. Aqui ainda não temos datashow, 
mas na outra escola tinha e eu usava. Filmes também. Evitava usar 
filme porque tinha a preocupação de não entrar o filme pelo filme. É 
como analogia. Você desenvolve analogia e muitas vezes, fica a 
analogia em si e não o contexto que você está querendo desdobrar. 
Pesquisa na internet, textos, revistas como Scientific American no 
Brasil, que tenho bastante. Super-interessante não gosto muito da 
revista, mas a gente dá uma adaptada no texto muitas vezes. 
 

Diferentemente das docentes P1 e P2 parece que o professor P3 não 

utiliza exclusivamente o livro didático de química como fonte de consulta para 

preparar e direcionar suas aulas. Ele afirma que faz uso de outras fontes tais 

como: textos extraídos de livros da literatura brasilieira, em particular, do autor 

Augusto dos Anjos e de revistas de divulgação científica como a super-

interessante e a Scientific American. Como recurso didático P3 menciona que 
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procura usar filmes tendo a preocupação que este não venha a se sobrepor ao 

conhecimento químico a ser trabalhado nas aulas. Também já fez uso de 

dataShow e para fins de pesquisa utiliza  a internet.  

Fazendo o cruzamento da resposta de P3 quanto a de forma abordar a 

estequiometria com o seu depoimento  que trata das fontes e recursos que ele 

afirma utilizar nas aulas de química inferimos que não há evidências nítidas 

indicando que P3 preocupa-se em abordar a resolução de problemas em sala 

de aula com bases nas orientações dos autores Becerra Labra, Gras-Martí, 

Martínez-Torregrosa, 2004; Gil Peréz, Martinez Torregrosa, Senent Peréz, 

1988 e Gil Perez (1993). De um modo geral tais orientações preconizam que a 

estratégia de resolução de problemas remete a algumas características: 

elaborar problemas que em seu enunciado não forneçam todos os dados para 

sua resolução; propor problemas considerando o interesse e experiências dos 

alunos e que favoreçam a formulação de hipóteses, entendidas como 

respostas iniciais para resolvê-los, e tornando explicitas as pré-concepções dos 

alunos; possibilitar análises qualitativas significativas que ajudem a 

compreender o problema por meio de um processo de problematização; 

elaborar possíveis estratégias de resolução antes de proceder a esta a fim de 

possibilitar uma confrontação das hipóteses, mostrando uma coerência com o 

conhecimento químico de que se dispõe para resolver o problema; analisar os 

resultados obtidos de forma critica a luz das hipóteses formuladas; produzir 

sínteses que retratem o percurso adotado na busca de respostas para o 

problema, ressaltando o papel da comunicação e do debate; socializar os 

conhecimentos produzidos durante a resolução de problemas por meio da 

interação entre professor-alunos e alunos-alunos nos grupos de trabalho.  

Quando indagamos a P4 acerca dos materiais, fontes bibliográficas e 

recursos didáticos utilizados para abordar a resolução de problemas em aulas 

que envolvem o conteúdo de estequiometria ele disse:   

 
P4: Eu utilizo de recursos multimídicos. Utilizo do tradicional quadro e 
pincel atômico. Utilizo do computador, da internet. Quando tem 
condição de trabalhar utilizo de recursos de laboratório. Fontes nós 
temos os livros didáticos, revistas que são utilizadas para discutir os 
conteúdos abordados durante as aulas. Na escola temos o livro do 
Ricardo Feltre para o primeiro ano e parte do segundo. Sendo que o 
de Ricardo Feltre para o segundo ano é o volume de físico-química e 
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de química geral. O livro do Usberco Salvador também para o 
segundo ano é o volume de química orgânica.  

 

De forma semelhante a P1, o docente P4 usa o quadro e o pincel como 

recurso em sala de aula. Percebe-se que P4, assim como os docentes P2 e P3 

também utilizam a internet como recurso didático para elaborar as aulas de 

química. P4 afirma que utiliza de recursos de laboratório.  

Um aspecto que difere das respostas dos demais professores 

investigados é que a escola, a qual, P4 leciona adota três livros didáticos de 

química de autores diferentes como fonte bibliográfica a ser utilizada na 2ª 

série do ensino médio. Sendo esta a série em que o professor P4 informou que 

aborda o conteúdo de estequiometria. De acordo com o depoimento de P4 

parece que nesta série os alunos estudam quase todo o conteúdo de química 

do ensino médio. Uma outra fonte mencionada por P4 para abordar os 

conteúdos de química são as revistas, porém, não está explicito qual é o tipo 

de revista.  

 Em linhas gerais, buscando fazer o cruzamento das respostas do 

professor P4 sobre seu modo de abordar o conteúdo de estequiometria com os 

materiais, fontes e recursos utilizados para este fim podemos observar a 

presença de elementos indicando que em suas aulas não tem sido privilegiada 

a estratégia de resolução de problemas e sim exercícios. Percebe-se que P4 

dá ênfase a exposição de conteúdos, os quais precisam ser acumulados pelos 

alunos. Isto representa um dos elementos que caracteriza a abordagem de 

ensino por transmissão-recepção, que está subjacente a teoria condutivista no 

que diz respeito ao ato de ensinar e aprender.          

Perguntarmos a P5 que materiais, fontes bibliográficas e recursos 

didáticos são utilizados para abordar a resolução de problemas sobre 

estequiometria e ela disse:  

Um aspecto que distingue a ação docente de P5 dos demais professores 

investigados diz respeito às fontes bibliográficas consultadas e a forma como 

estas são utilizadas no planejamento de suas aulas. Percebe-se que são fontes 

específicas de pesquisas na área de ensino de Ciências e de Química 

conforme trecho de fala de P5: “Enseñanza de las ciencias, química nova na 

escola, me reporto muito a estas revistas, e em seguida vou para o livro 

didático. Alguns livros norteiam pontos que a gente pode trabalhar (...)”. 
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A docente P5 utiliza o livro didático como sendo uma orientação para 

trabalhar alguns aspectos relativos aos conteúdos de química em sala de aula 

e não como uma prescrição a ser seguida de forma exaustiva, buscando 

esgotar cada capítulo do livro. Nesse sentido, este modo de P5 usar o livro 

didático pode contribuir na tentativa de romper com a fragmentação e 

seqüência linear com que os conteúdos escolares são abordados, conforme 

ressalta as OCN (BRASIL, 2006). 
 

Pesquisadora: “Que recursos didáticos você costuma usar?” 

 
P5: Experimentos em sala de aula e no laboratório. Ou situações que 
ele tem que responder. Essas situações-problemas que a gente fala 
muito tento resumir em sala. Na hora de iniciar um assunto lanço uma 
pergunta para ele, um questionamento ou uma situação, mas não é 
uma coisa de grande porte, é algo imediato que ele tem que 
responder.   

 

Como recurso didático P5 afirma que utiliza experimentos nas aulas ou 

no laboratório, mas não deixa explicito qual o papel da experimentação no 

ensino-aprendizagem do conteúdo de estequiometria. Tomando por base o 

autor De Jong (1998) consideramos que abordagem da estequiometria pode 

articular a resolução de problemas e a experimentação. Esta articulação pode 

facilitar a compreensão dos alunos sobre o significado conceitual da 

estequiometria e ajudá-los a confrontar suas concepções atuais; desenvolver 

habilidades práticas como procedimentos de manipulação e investigação 

envolvendo a estequiometria; e fomentar a compreensão de conceitos 

subjacentes à investigação científica como a definição de problemas, 

formulação e comprovação de hipóteses envolvendo o conteúdo de 

estequiometria nas aulas de química. 

A professora P5 também considera como recurso didático o uso de 

situação-problema nas aulas de química, por meio da indagação, do 

questionamento, ou de situações que os alunos respondem de forma imediata. 

Diante disso, entendemos que a forma como P5 refere-se à situação-problema 

se distingue do que preconiza Meirieu (1998). Para este autor situação-

problema é uma estratégia de ensino e aprendizagem que consiste numa 

situação didática que propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode realizar 
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sem efetuar uma aprendizagem precisa. Por se tratar de uma situação didática 

entendemos que o aluno não pode dar respostas imediatas.  

De outro modo, entendemos que P5 parece ter consciência de que não 

está efetivamente trabalhando com situações-problema em suas aulas, o que 

se torna evidente em seu depoimento quando afirma: “Na hora de iniciar um 

assunto lanço uma pergunta para ele, um questionamento ou uma situação, 

mas não é uma coisa de grande porte, é algo imediato que ele tem que 

responder”. Nessa perspectiva, a proposição de perguntas, questionamentos 

ou situações pode ser uma maneira da professora P5 problematizar o conteúdo 

que está sendo abordado em sala de aula. 

Na tabela 8 mostramos uma síntese dos materiais, fontes bibliográficas 

e recursos que os professores afirmam usar para abordar problemas sobre 

estequiometria.   

 
Tabela 8. Questão 8 - Que materiais, fontes bibliográficas e recursos 
didáticos você utiliza para abordar a resolução de problemas em aulas 
que envolve o conteúdo de estequiometria?  

Professores Materiais Fontes 
bibliográficas 

Recursos 
didáticos 

P1 Tabela periódica Livros didáticos de 
química 

Pincel 

P2  ----------------- Livro didático de 
química, livros de 
química do terceiro 
grau, periódicos da 
área de química. 

Internet 

P3 --------- Livros diversos, 
revistas scientific 
american e super-
interessante 

Filmes, internet, 
datashow. 

P4 ---------- Livro didático e 
revistas. 

Recursos 
multimídicos, 
quadro, pincel 
atômico, 
computador, 
internet, recursos 
de laboratório. 

P5 Fichas de 
atividades; bolas de 
isopor e canudos 
(representação de 
fórmulas estruturais 
das substâncias)  

Ensiñanza de las 
ciencias, química 
nova na escola, 
livros didáticos. 
  

Experimentos em 
sala de aula e 
laboratório, 
situações-problema 
e modelo de pau e 
bola. 
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4.1.9 Tipologia dos Conteúdos mencionados pelos Professores 
Investigados na Abordagem da Estequiometria  

 

Para identificarmos os tipos de conteúdos trabalhados pelos professores 

quando abordam a estequiometria nas aulas de química fizemos a seguinte 

pergunta na oitava questão (Q9) da entrevista: Com base na leitura do texto 

(Apêndice 1) descreva no quadro A exemplos de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais que podem ser mobilizados e aprendidos na 

abordagem do conteúdo de estequiometria. Surgiram quatro categorias a 

partir das respostas dos professores: a) Descrição de conteúdos conceituais; b) 

Descrição de alguns conteúdos procedimentais; c) Descrição de conteúdos 

atitudinais (atitudes científicas); d) Descreve conteúdo procedimental 

considerando como atitudinal. Os cinco docentes investigados descrevem 

conteúdos conceituais no quadro A. Isso pode apontar que eles possuem um 

entendimento do que é conteúdo conceitual, por apresentar exemplos destes 

conforme definição de Campos e Nigro (1999). Para estes autores os 

conteúdos conceituais relacionam-se ao conhecimento construído pela 

humanidade ao longo da história, por exemplo, os fatos e explicações sobre o 

porquê ocorrem os fatos. Os fatos referem-se aos acontecimentos históricos e 

fenômenos naturais. 

  Um aspecto importante é que quatro professores (P1, P2, P4 e P5) 

citaram o conteúdo conceitual de quantidade de matéria (quadro A), que 

denominaram de mol, como sendo um conceito que precisa ser aprendido e 

mobilizado pelos alunos para abordar a estequiometria. Isso vem a concordar 

com pesquisas (GEBEL; SHERWOOD, 1984; BOUJAOUDE; BARAKAT; 2000; 

ROGADO, 2004) que apontam à quantidade de matéria como um conceito que 

está relacionado com a estequiometria e precisa ter uma compreensão prévia 

por parte dos alunos, visando uma melhor aprendizagem sobre a 

estequiometria. Outros exemplos de conteúdos conceituais relacionados à 

estequiometria citados pelos professores foram: P2 e P4 (constante de 

Avogadro); P2 (relações de massa e volume entre reagentes e produtos); P1 

(balanceamento, massa molar); P3 e P4 (conservação de massa); P4 (reação 

química e cálculo estequiométrico); P5 (reação química e equação química).  
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Dos cinco docentes pesquisados apenas P3 e P4 mostraram uma certa 

compreensão do que são os conteúdos procedimentais segundo definição de 

Campos e Nigro (1999). Estes autores relacionam os conteúdos 

procedimentais a aprendizagens de ações específicas por parte dos sujeitos. E 

isso possibilita que os sujeitos executem determinadas tarefas. Um exemplo de 

conteúdos procedimentais são aqueles relacionados a métodos de 

investigação, dentre eles: técnicas gerais de estudo, estratégias de 

comunicação, estabelecimento de relações entre conceitos e habilidades 

manuais. Alguns exemplos de conteúdos procedimentais foram destacados 

pelos docentes P3 e P4, tais como: o professor P3 citou operações básicas de 

laboratório que diz respeito a habilidades manuais. P3 apontou a interpretação 

de textos e P4 o estímulo à leitura e interpretação para resolver exercícios e 

problemas que se referem a técnicas gerais de estudo. 

Dentre os cinco professores (P1, P2, P3, P4 e P5) somente P5 descreve 

exemplos (quadro A) de conteúdos atitudinais que correspondem à definição 

de Campos e Nigro (1999). Tais autores afirmam que os conteúdos atitudinais 

são atitudes que os alunos assumem determinados fatos, normas, regras, 

comportamentos e atitudes. O conteúdo atitudinal citado por P5 é do tipo 

atitudes científicas que trata do estímulo dos alunos a uma conduta que se 

supõe científica conforme descrição a seguir: P5: “Tomar decisões diante de 

fatos e dados pertinentes aos conteúdos para a resolução de situações-

problemas”. Isso aponta para uma atitude do aluno em que se manifesta o 

pensamento crítico e a racionalidade que caracterizam o trabalho científico. 

Os professores P2, P3 e P4 citam exemplos de conteúdos 

procedimentais quando são solicitados a descrever conteúdos atitudinais 

(quadro A). Isso pode sugerir que estes docentes não apresentam uma 

compreensão clara do que vem a ser conteúdo atitudinal conforme definição de 

Campos e Nigro (1999). A título de ilustração, descrevemos a seguir alguns 

exemplos de conteúdos procedimentais destacados por P2, P3 e P4 no quadro 

A destinado a conteúdos atitudinais.  

 

Conteúdos procedimentais 

 

- Estabelecimento de relações entre conceitos e habilidades manuais. 
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P2: “Cuidados ao manusear as substâncias (pensar nas reações que 

podem ocorrer) (...)”,      

P4: “Identificar nos exercícios e problemas sugeridos os conteúdos 

trabalhados durante as aulas e articulá-los, para que desta forma, a resolução 

dos mesmos seja significativa para o educando”..   

 

- Técnicas gerais de estudo 

 

P3: “(...) capacidade de resolver problemas”. 

 
Quadro A: Tipos de conteúdos de ensino-aprendizagem 

Professores Conteúdos 
conceituais 

Conteúdos 
procedimentais 

Conteúdos 
atitudinais 

P1 Funções 
inorgânicas, 
funções orgânicas, 
balanceamento, 
mol, massa, massa 
molar, volume 
molar e relacioná-
los. 

Estruturar uma 
reação química 
com as fórmulas 
moleculares dos 
reagentes e 
produtos. Saber 
calcular quantidade 
de reagente ou 
produto. 

Início: calada e não 
questiona. 
Meio: pergunta 
muito e pede 
exemplo. 
Fim: cria situações 
e dá soluções. 

P2 Conceito de mol. 
Número de 
Avogadro, conceito 
de matéria, 
relações de 
massa/volume, 
densidade, estado 
físico das 
substâncias, 
ligações químicas. 
Conceito de mol. 
Número de 
Avogadro, conceito 
de matéria, 
relações de 
massa/volume, 
densidade, estado 
físico das 
substâncias, 
ligações químicas. 

Aplicação da 
estequiometria na 
sociedade em geral 
(da casa à 
indústria), a 
importância desse 
conteúdo (na sua 
aplicação) para 
obter os produtos, 
a relação desse 
conteúdo abordado 
com outros 
estudados, 
utilização de 
“ferramentas” tais 
como 
experimentos, 
filmes e textos. 

Cuidados ao 
manusear as 
substâncias 
(pensar nas 
reações que podem 
ocorrer), verificar 
os constituintes dos 
produtos (pureza e 
contaminantes 
presentes), cuidado 
com a precisão na 
medição da matéria 
a ser utilizada nos 
processos, 
cuidados quanto a 
qualidade da 
matéria.  

P3 Conservação da 
massa e energia, 
processos 
endotérmicos e 
exotérmicos, 

Operações básicas 
em laboratório, 
cálculos simples, 
interpretação de 
textos. 

Intertextualidade, 
capacidade de 
resolver problemas.
 
Atitudinal: ser 
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sistemas que tem a 
menor energia. 
Conceitual: 
construída pela 
humanidade 

 
Procedimental: 
saber fazer 

 

P4 Massa atômica do 
isótopo e do 
elemento. 
Diferença entre 
massa atômica e 
número de massa. 
Mol e a constante 
de avogadro, Leis 
Ponderais. Cálculo 
estequiométrico 
com e sem reação 
química.    

Estimular a leitura e 
a interpretação 
para facilitar a 
resolução de 
exercícios e 
problemas. 
Estimular o não uso 
de máquinas de 
calcular na 
resolução dos 
problemas e 
exercícios para que 
os alunos não 
tenham 
dificuldades na 
resolução dos 
problemas 
matemáticos. 

Identificar nos 
exercícios e 
problemas 
sugeridos os 
conteúdos 
trabalhados 
durante as aulas e 
articulá-los, para 
que desta forma, a 
resolução dos 
mesmos seja 
significativa para o 
educando.  

P5 Equação química, 
reação química, 
regra de três, 
unidades de 
medidas e mol. 

Representação 
(equação química), 
interpretação de 
reações química, 
conceituar reação 
química, 
representação e 
interpretação das 
fórmulas 
moleculares.  

Tomar decisões 
diante de fatos e 
dados pertinentes 
aos conteúdos para 
a resolução de 
situações-
problemas. 

 

Tabela 9. Questão 9: Com base na leitura do texto (Apêndice 1) descreva 
no quadro A exemplos de conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais que podem ser mobilizados e aprendidos na abordagem do 
conteúdo de estequiometria.   
Categorias  N° de respostas 
Descrição de conteúdos conceituais 05 (P1), (P2), (P3), (P4), (P5)  
Descrição de alguns conteúdos 
procedimentais 

02 (P3), (P4)  

Descrição de conteúdos atitudinais 
(atitudes científicas) 

01 (P5) 

Faz descrição de conteúdo procedimental 
considerando como atitudinal 

03 (P2), (P3), (P4) 
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4.1.10 Dificuldades que os alunos apresentam na Resolução de 
Problemas sobre Estequiometria na visão dos Professores Investigados   

 

Para identificarmos o que os professores apontam como dificuldades 

que os alunos demonstram ao resolver questões sobre estequiometria fizemos 

a pergunta a seguir na décima questão (Q10) da entrevista: Quais as 

dificuldades apresentadas pelos alunos quando resolvem questões 

envolvendo a temática estequiometria? Surgiram três categorias a partir da 

análise das respostas dos professores: a) Dificuldades na compreensão de 

conceitos químicos relacionados à estequiometria; b) Dificuldades na aplicação 

da matemática para resolver problemas sobre estequiometria; c) Sobreposição 

do problema matemático ao problema químico. A seguir são transcritas e 

analisadas as respostas dos cinco docentes a nona questão.   

 
 
P1: Ah! A dificuldade maior são duas: uma é na área de química 
básica e a outra é matemática entendeu? Olha tem a dificuldade que 
tá na reação química em si, e também nas funções inorgânicas. 
Saber que substância é. A própria ligação química. Ás vezes a 
dificuldade deles é porque na época que eles tão aprendendo 
ligações químicas não tão dando valor suficiente de como vão 
precisar disso depois. Ás vezes fica falho o aprendizado de número 
de oxidação, na própria tabela periódica né. Isso ai são seqüelas que 
quando vão somando, quando chegar a hora que você vai precisar 
eles não sabem. Reagindo um ácido com a base vai dar que sal? 
Como é que vai fazer o balanceamento da própria substância em 
termos de nox?  Ele já tem dificuldade da própria substância que vai 
ser formada. Então, se a coisa tá sendo bem trabalhada o tempo 
todo, quando chega à parte de cálculo estequiométrico é uma vitória. 
Por isso procuro fazer esse estudo dirigido constante para ele sempre 
ir tirando as dificuldades de aprendizado. 

 
 

A professora P1 aponta que a falta de um melhor entendimento pelos 

alunos sobre os conceitos de reação química, funções inorgânicas, substância, 

ligação química, tabela periódica, balanceamento de equações químicas pelo 

método de oxi-redução são consideradas dificuldades conceituais que podem 

interferir na resolução de questões sobre estequiometria. Em particular, 

destacamos o conceito de reação química por fazer parte da rede conceitual 

que permeia o estudo da estequiometria, sendo necessário o entendimento 

deste pelos alunos.  
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Todavia P1 não se refere às dificuldades de compreensão dos 

estudantes sobre a grandeza quantidade de matéria (Duncan e Johnstone, 

1973) sendo este um conceito relevante para o estabelecimento das relações 

estequiométricas em termos de quantidade de matéria e massa que ocorrem 

entre substâncias reagentes e produtos em sistemas reacionais. A quantidade 

de matéria é apontada pelos autores Gabel e Sherwood (1984) como um 

conhecimento prévio que os alunos devem possuir para resolver problemas 

sobre estequiometria, sendo primordial para o entendimento das quantidades 

proporcionais de reagentes que interagem para formar produtos numa reação 

química. 

P1 ressalta que se forem trabalhadas dificuldades de ordem conceitual 

com os alunos através de estudo dirigido, isto contribuirá para o aprendizado 

de cálculo estequiométrico. Entretanto, não esclarece como é feito este estudo 

nas aulas de química. Apesar de P1 citar que uma outra dificuldade 

apresentada pelos alunos quando resolvem problemas sobre estequiometria 

pode ser de ordem matemática, ela não detalha este assunto em seu 

depoimento.  

Ao ser questionado sobre quais as dificuldades apresentadas pelos 

alunos quando resolvem questões envolvendo a estequiometria P2 disse:  

 
P2: A questão da matemática e também o conceito de mol que é 
quantidade de matéria. Isso sempre dá problema quando você vai 
explicar mol, por exemplo, um mol de moléculas tem quantos 
átomos? Aí você vai para relação com o número de Avogrado e dá 
problema. Então você tem que ter muito cuidado quando vai ensinar 
essa parte, porque daí cai na parte estequiométrica porque uma coisa 
está relacionada à outra. Então, o conceito de mol como chamar 
atenção? Por exemplo, se pergunto: em um mol de moléculas de 
acido sulfúrico quantos átomos de O2 eu tenho? Numa massa total de 
ácido sulfúrico qual o correspondente em mol? Então, esse tipo de 
pergunta pode confundir mol com átomos e moléculas. Isso você tem 
que realmente mostrar com muita clareza. Um mol de qualquer coisa 
tem 6,02 x 10-23 partículas. Aí você começa e vai mostrando para ele 
ver a diferença. Se eu perguntar: um mol de O2 tem quantas 
moléculas? Mas se eu perguntar: um mol de O2 tem quantos átomos 
de oxigênio?          

 
A docente P2 apenas cita que os alunos apresentam dificuldades 

relacionadas à matemática quando resolvem problemas sobre estequiometria. 

Em linhas gerais, isto corrobora com Genyea (1983) quando afirma que em 

muitos casos a ausência de habilidades matemáticas específicas representa 
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uma das dificuldades que os alunos apresentam para resolver problemas em 

química. 

Percebemos que P2 enfatiza o conceito de quantidade de matéria como 

central para o entendimento de estequiometria, fazendo relação deste conceito 

com a constante de Avogrado e discutindo acerca das possíveis confusões que 

os alunos fazem entre quantidades de entidades químicas expressas em mol, 

moléculas e átomos e suas relações. E que tais confusões dificultam o 

entendimento do significado da grandeza quantidade de matéria.  

O depoimento de P2 concorda com resultados de pesquisa realizados 

pelos autores Duncan e Johnstone (1973) por apontar que os alunos 

apresentam, durante o ensino, dificuldades em compreender o conceito de 

quantidade de matéria. De acordo com estes autores as dificuldades dos 

alunos referem-se a: a imagem de que um mol de uma substância sempre vai 

reagir com um mol de uma outra substância sem considerar a estequiometria 

da reação química; no balanceamento de equações químicas; no manuseio de 

soluções expressas em concentração molar (mol/L).     

Está evidenciada no depoimento de P2 a relação entre o conceito de 

quantidade de matéria e estequiometria, sendo o entendimento do primeiro 

necessário para que os alunos percebam que há uma relação de quantidades 

proporcionais, expressas em quantidade de matéria, de reagentes que 

interagem para formar produtos num sistema reacional. Isto concorda com 

resultados de pesquisas realizadas por Gabel e Sherwood (1984). Tal 

compreensão pode levar o aluno a entender o significado conceitual, bem 

como possibilitar a resolução de problemas quantitativos sobre estequiometria.      

Quando indagado acerca das possíveis dificuldades apresentadas pelos 

alunos na resolução de questões sobre estequiometria P3 respondeu:  

 
P3: Cálculo. A principal seria o cálculo. É impressionante, 
principalmente quando envolve números decimais (...). Em principio 
seria a falta de capacidade de fazer conta mesmo. Fazer cálculos 
envolvendo operações básicas de multiplicação e divisão.  
 

 O docente P3 atribui a aplicação de operações básicas da matemática, 

destacando a multiplicação e divisão, como um fator principal que impõe aos 

alunos dificuldades em resolver questões envolvendo a estequiometria. De 
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modo menos expressivo a professora P2 também cita dificuldades relacionadas 

com o uso da matemática. Tal fato concorda com resultados de pesquisas 

(Genyea, 1983) que apontam a ausência de habilidades específicas da 

matemática uma das dificuldades que os alunos apresentam para resolver 

problemas em química. 

 De um modo geral, os problemas que envolvem o conteúdo de 

estequiometria classificam-se como problemas escolares quantitativos. 

Entretanto, segundo Pozo (1998) uma das principais limitações quanto ao uso 

destes problemas nas aulas de química é o fato de que, em muitos casos, o 

problema matemático e o problema químico aparecem superpostos. Esta 

limitação parece estar evidenciada no depoimento de P3, uma vez que as 

dificuldades matemáticas são exclusivamente enfatizadas por este professor. 

De acordo com Pozo (1998) isto pode mascarar o problema químico, levando o 

aluno e o próprio professor, apenas a perceber e avaliar o problema como uma 

tarefa essencialmente matemática.   

Ao ser perguntado acerca das dificuldades que os alunos apresentam 

quando resolvem questões sobre estequiometria P4 relatou:   

 
 
P4: Olha a dificuldade matemática das relações estequiométricas são 
absurdas. O aluno tem dificuldades nas quatro operações. Eles são 
dependentes demais da máquina de calcular. Muito dependentes! Se 
você tirar a máquina de calcular eles não conseguem fazer as quatro 
operações (...) montar a regra de três para resolver o problema. O 
problema matemático. Isso dificulta bastante o desenvolvimento do 
estudo do cálculo estequiométrico. Por exemplo, se você faz 
exercício envolvendo dúzia que é uma coisa concreta para ele, ele 
até compreende, mas quando você começa a trabalhar com a 
constante de Avogadro que é uma coisa muito abstrata ele fica 
temeroso e não consegue ver a relação que percebia em dúzia com a 
constante de Avogadro. 

 
 Tal como P3, o professor P4 também destaca a dificuldade dos alunos 

na aplicação das quatro operações da matemática, incluindo ainda a 

dificuldade no uso do raciocínio proporcional quando afirma: “(...) a dificuldade 

matemática das relações estequiométricas são absurdas (...)”. O entendimento 

do aluno sobre proporção se faz necessário para compreensão das relações 

quantitativas entre os reagentes e produtos envolvidos numa reação química.   

Outra dificuldade destacada por P4 é o nível de abstração exigido dos 

alunos para o entendimento de forma articulada dos conceitos de quantidade 
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de matéria, constante de Avogadro e proporção que fazem parte da rede 

conceitual que permeia a estequiometria. Este relato de P4 corrobora com 

resultados de pesquisas encontrados por Migliato Filho (2005) e Boujaoude e 

Barakat (2000) quando buscaram identificar as dificuldades apresentadas pelos 

alunos na resolução de problemas sobre estequiometria.  

Parece que P4 utiliza analogias nas aulas de química, trabalhando com 

grandezas matemáticas mais próximas da realidade dos alunos, como é o caso 

da dúzia por entender que pode facilitar o entendimento dos alunos acerca de 

grandeza química como à quantidade de matéria e da constante de Avogadro 

necessárias à compreensão das relações estequiométricas. Entretanto, 

percebeu que o tamanho do objeto de estudo faz diferença com relação à 

dificuldade que os alunos apresentam quando resolvem exercícios sobre 

quantidade de matéria. No caso de se trabalhar, por exemplo, com dúzias de 

bananas, os alunos visualizam o tamanho do objeto, enquanto quando eles 

trabalham com grandezas que expressam quantidades químicas, como por 

exemplo, 6,0 mols de cloreto de sódio ou 4,0 x 10-10 moléculas de cloreto de 

sódio, por não se poder observar a dimensão que expressam estas 

quantidades químicas, eles não conseguem perceber a relação que há entre a 

grandeza quantidade de matéria e a constante de Avogrado.  

Tal evidencia relatada por P4 contrapõe-se a resultados de pesquisas 

dos autores Gabel e Sherwood (1984) quando aplicaram testes com alunos 

utilizando analogias relacionadas, sendo um com laranjas e outro com açúcar 

(sacarose) para abordar o conceito de quantidade de matéria, uma vez que 

estes autores constataram que o tamanho do objeto de estudo não fez 

diferença em relação à dificuldade apresentada pelos alunos quando resolvem 

problemas que envolvem quantidade de matéria.  

Nesse sentido, na visão do professor P4 parece que o modo como a 

analogia é trabalhada em sala de aula possa contribuir para facilitar a 

compreensão dos alunos sobre as relações estequiométricas envolvendo 

quantidade de matéria e a constante de Avogadro.  

 A professora P5 quando indagada sobre as dificuldades que os alunos 

apresentam na resolução de problemas/questões sobre estequiometria disse: 
 
P5: Eu acho que a proporcionalidade. A matemática não tá muito 
desenvolvida. A parte lógica né. No segundo ano a gente sofre muito 
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por causa disso. A gente tem que ir para o quadro fazer contas 
básicas que eles não dominam. Então, se ele não domina não 
consegue pensar sobre. Se você não tem aquilo você não consegue 
pensar no vazio. Então, a química precisa dos dados matemáticos 
para em cima destes ser discutida. No segundo ano como a gente 
trabalha muito usando a matemática, praticamente a gente passa o 
segundo ano ensinando contas básicas da matemática. Não chega 
ao ponto de discutir o uso da matemática como ferramenta, porque 
na hora que você vai usar extrapolou o tempo para discutir. Então, 
você fica mais na parte básica, quando o ideal era você pegar os 
resultados e discutir em cima destes quimicamente falando. Mas o 
tempo que você tem devido à carência dele é só para trabalhar a 
matemática. Levar ele a produzir o resultado e não existe a discussão 
desse resultado. 
 

De maneira semelhante a P3 e a P4, a docente P5 relata que 

dificuldades em relação ao uso do raciocínio proporcional e na aplicação de 

operações básicas da matemática tornam-se evidenciadas quando os alunos 

resolvem questões envolvendo a estequiometria. Estas dificuldades de caráter 

matemático relatadas por P5 corroboram com as encontradas em resultados de 

pesquisas desenvolvidas pelos autores Genyea (1983), Migliato Filho (2005) e 

Boujaoude e Barakat (2000) que objetivaram identificar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos na resolução de problemas sobre estequiometria. 

Inferimos que o relato de P5 concorda com o que afirma Pozo (1998) no 

sentido de que há uma predominância na abordagem de problemas escolares 

quantitativos na nas aulas de química, nesse caso específico, as que abordam 

o conteúdo de estequiometria. P5 ressalta que por causa da deficiência dos 

alunos em matemática o problema químico fica reduzido a um problema 

matemático, o que se caracteriza como uma das limitações quanto à utilização 

de problemas quantitativos nas aulas de química (POZO, 1998). Isso se torna 

preocupante porque pode levar o aluno a considerar que para resolver um 

problema basta obter um número, o qual se refere à solução matemática, sem 

parar para pensar no significado que representa este número dentro do 

contexto da química no qual está situado o problema, que se refere a uma 

solução visando o desenvolvimento do pensamento químico. Desta forma os 

alunos acabam trabalhando com exercícios e não com resolução de  

problemas em química.   

Percebemos que a professora P5 concebe a matemática como uma 

ferramenta necessária para o desenvolvimento do pensamento químico por 

parte do aluno. Nesse aspecto, tal concepção converge com algumas das 
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finalidades que justificam o uso de problemas quantitativos em sala de aula, 

como por exemplo, ajudar o aluno a compreender os conceitos químicos por 

meio da aplicação de determinadas grandezas químicas aos cálculos; permitir 

a aprendizagem de conteúdos procedimentais, técnicas e algoritmos básicos 

para a aplicação da química a problemas concretos; familiarizar o aluno com a 

importância das medidas, da precisão, das grandezas químicas e das unidades 

utilizadas para medi-las (POZO, 1998). Além disso, a quantificação permite 

estabelecer relações simples entre as diversas grandezas químicas, como é o 

caso das relações entre quantidade de matéria e massa de reagentes e/ou 

produtos; quantidade de matéria e a constante de Avogrado e balanceamento 

de equações químicas e quantidade de matéria, necessárias para a 

compreensão do significado conceitual e procedimental da estequiometria.  

Diante do exposto, torna-se relevante que a estratégia de resolução de 

problemas em química seja abordada na formação inicial e continuada de 

professores de química, na perspectiva de levá-los a refletir sobre o papel dos 

problemas quantitativos nas aulas de química, especificamente, quando se 

pensa em levantar o seguinte questionamento: qual o papel da quantificação 

no processo de ensino-aprendizagem de química?  

Na tabela 10 se encontram as categorias construídas para as 

respostas dos professores a décima questão da entrevista. 

 
Tabela 10. Questão 10: Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos 
quando resolvem questões envolvendo a temática estequiometria?   
Categorias  N° de respostas 
Na compreensão de conceitos químicos 
relacionados à estequiometria 

04 (P1); (P2); (P3); (P4)   

Na aplicação da matemática para 
resolver problemas sobre estequiometria 

05 (P1); (P2); (P3); (P4); (P5)    

Sobreposição do problema matemático 
ao problema químico  

01 (P5) 

 

4.1.11 Formas de Intervenção mencionadas pelos Professores 
Investigados diante das dificuldades dos alunos durante a Resolução de 
Problemas sobre Estequiometria  

 

Para identificarmos de que forma os professores afirmam que procuram 

intervir em sala de aula quando observam as dificuldades que os alunos 
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apresentam na resolução de questões sobre estequiometria fizemos a seguinte 

pergunta na décima primeira questão (Q11) da entrevista: O que você faz para 

intervir nas dificuldades apresentadas pelos alunos quando resolvem 

questões sobre estequiometria? Surgiram cinco categorias a partir das 

respostas dos docentes: a) Resolução de exercícios com uso de calculadora; 

b) Exemplos e exercícios de fixação; c) Resolução de exercícios sem trabalhar 

a deficiência em matemática; d) Resolução de exercícios; e) Trabalha 

deficiência em matemática e experimentação articulada a uma abordagem que 

se aproxima de um problema qualitativo.   

Ao perguntar a docente P1 sobre o que faz para intervir nas dificuldades 

que os alunos apresentam quando resolvem questões sobre estequiometria ela 

respondeu: 
P1: Eu sano a dificuldade de química básica dando a reação pronta, a 
equação balanceada, só para ele trabalhar a estequiometria, né. E a 
outra dificuldade que é a matemática, que às vezes vem aluno que 
não sabe nada de matemática. Não sabe fazer uma multiplicação, 
uma multiplicação com números decimais. Então, para resolver o 
problema da matemática pode usar a calculadora, entendeu? Então 
resolvendo esses dois problemas, agora a estequiometria vocês já 
aprenderam. Primeiro as duas coisas mais importantes é o básico de 
química que ainda eles não têm e a matemática que faltou. 
 

Consideramos que o modo como a docente P1 diz que procura intervir 

em relação às dificuldades dos alunos quando resolvem questões sobre 

estequiometria caracteriza-se como outra evidência de que em suas aulas de 

química são trabalhados exercícios (LOPES, 1994) de estequiometria. Nessa 

perspectiva, o relato de P1 corrobora com estudos realizados por Gil, et al. 

(1992) que apontam que esta forma de estruturar os enunciados de exercícios 

tem como base uma concepção indutivista, por abordar a sua resolução 

através da manipulação de grandezas químicas, sem que isso gere uma 

reflexão qualitativa que possibilite a elaboração de hipóteses pelos alunos. A 

hipótese é entendida como possíveis respostas iniciais e servem também para 

fazer um levantamento das idéias prévias do aluno, sendo etapas que 

caracterizam o processo de resolução de problemas. Assim, ao resolver 

exercícios os alunos são direcionados a buscar equações ou fórmulas 

matemáticas que se relacionam com os dados e incógnitas presentes no 

enunciado, levando a um operativismo mecânico.  
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Quanto à dificuldade em realizar operações matemáticas como a 

multiplicação, a professora P1 afirma que busca resolver estimulando o aluno a 

usar a calculadora. Nesse sentido, parece que P1 não considera o nível de 

abstração e complexidade dos conceitos relacionados à estequiometria, dentre 

eles destacamos, a mobilização do raciocínio proporcional importante para 

estabelecer as relações quantitativas, em termos da grandeza quantidade de 

matéria entre reagentes e produtos numa reação química (POZO e CRESPO, 

2009). Desse modo, fornecer a equação química que representa uma reação 

química já balanceada e disponibilizar o uso de calculadora pode não ser 

suficiente para minimizar as dificuldades de ordem conceitual relativa a 

conhecimentos prévios necessários a uma compreensão mais ampla e não 

fragmentada sobre o que é estequiometria.   

A professora P2 quando questionada acerca do que faz para intervir nas 

dificuldades apresentadas pelos na resolução de questões sobre 

estequiometria afirmou: 

 
P2: O que tem minimizado são sempre exemplos e exercícios. Uma 
coisa é você colocar o exemplo no quadro, resolve e mostra. Outra é 
quando você mandar o menino fazer. Então você começa a ver isso. 
E sempre está chamando atenção e trabalhando muito isso usando 
exemplos diversificados para que ele sinta as diferenças.  

 

No depoimento da docente P2 percebemos que há evidências de uma 

abordagem de ensino por transmissão-recepção conforme discorre Chachapuz, 

Praia, Jorge, (2000) no sentido de que o professor tem o papel de emissor do 

novo conhecimento, que é a mensagem, e o aluno de receptor desta 

mensagem.  

Nesse sentido, inferimos que P2 entende que resolver exemplos e 

exercícios é uma forma de intervir nas dificuldades de aprendizagem do aluno 

sobre estequiometria. Parece que esta intervenção apresenta um certo modelo 

que segundo Santos (2002) se constitui das etapas a seguir: definição, 

exercícios resolvidos, exercícios de fixação. Assim, a professora P2 transmite o 

conhecimento de estequiometria aos alunos por meio de sua definição, mostra 

a aplicação da estequiometria através de exemplos e exercícios resolvidos e 

em seguida propõe exercícios de aplicação, denominados de exercícios de 

fixação, do conteúdo de estequiometria para os alunos resolver.  
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Consideramos que o modo como P2 diz que atua nas aulas de química 

parece não contribuir para intervir nas dificuldades de aprendizagem dos 

alunos sobre estequiometria. Pois, esta docente já parte da definição sobre o 

que é estequiometria, sem possibilitar os alunos a levantar hipóteses, o que 

poderia levá-los a uma tomada de consciência, tornando explicitas suas 

dificuldades sobre estequiometria. Além de não oportunizar uma inserção no 

processo de construção do conhecimento sobre estequiometria com base na 

estratégia de resolução de problemas em que a elaboração de hipóteses se 

constitui como uma atividade central para o processo de resolver problemas de 

acordo com Becerra Labra, Gras-Martí, Martínez-Torregrosa, (2004); Gil Peréz, 

Martinez Torregrosa, Senent Peréz, (1988) e Gil Perez (1993).  

O docente P3 ao ser indagado sobre o que faz para intervir nas 

dificuldades que os alunos apresentam quando resolvem questões sobre 

estequiometria disse: 
 
P3: É através da resolução de exercícios. De chamar o aluno para 
pensar. Não acredito que vou fazer uma intervenção que vá mudar a 
forma como eles têm internalizado os conceitos. Acho pouco 
provável. Sinto que o fato dele não fazer as contas cria até uma 
blindagem em relação ao conteúdo de química. Isso faz com que ele 
não avance, não queria avançar até para não se expor mais (...).  
 

 Está expresso no depoimento de P3 que sua forma de agir nas aulas de 

química com a finalidade de intervir nas dificuldades dos alunos sobre 

estequiometria se dá através da resolução de exercícios (LOPES, 1994). 

Parece que P3 procura fazer uma reflexão sobre sua prática docente ao afirmar 

que: “Não acredito que vou fazer uma intervenção que vá mudar a forma como 

eles têm internalizado os conceitos. Acho pouco provável”. Entretanto, esta 

afirmação nos leva a entender que o fato dos alunos possuírem dificuldades na 

aprendizagem de estequiometria está relacionado a uma carência quase 

exclusiva na aplicação da matemática pelos alunos e não na forma como este 

professor aborda o conteúdo de estequiometria nas aulas de química.        

Nesse contexto, consideramos que uma alternativa de ação do 

professor diante das dificuldades que os alunos apresentam na resolução de 

problemas sobre estequiometria seria inicialmente por meio da introdução de 

problemas qualitativos envolvendo a estequiometria. Pois, para resolver este 

tipo de problema o aluno mobilizaria raciocínios teóricos, baseados nos seus 
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conhecimentos e em interpretações com base no conhecimento químico, sem a 

necessidade de apoiar-se em cálculos numéricos. O problema qualitativo é 

apropriado quando se quer introduzir um novo assunto para o aluno num 

contexto de reflexão, podendo posteriormente abordar os problemas 

quantitativos sobre a estequiometria (POZO, 1998).  

   Entretanto, entendemos que esta alternativa pode ser possível 

através de uma apropriação teórica e metodológica por parte do professor 

sobre o significado do que é problema escolar (POZO, 1998), bem como de 

orientações e vivências quanto à forma de propor problemas e conduzir a 

estratégia de resolução de problemas em sala de aula.  

Em contrapartida se olharmos de outro modo, P3 destaca que se os 

alunos possuem dificuldades em realizar as operações matemáticas 

necessárias a resolução de questões quantitativas sobre estequiometria, isso 

pode levá-los a criar uma certa resistência a aprendizagem de conceitos 

químicos. Este aspecto converge com considerações feitas pelo autor Genyea 

(1983) no sentido de que a ausência de habilidades matemáticas específicas 

pode gerar nos alunos uma atitude negativa para construir uma representação 

apropriada do problema químico e uma crença errônea de que para resolver 

qualquer problema existe uma fórmula ou procedimento onde se introduz 

números, bem como um certo grau de ansiedade diante de problema 

quantitativos que pode ser proveniente de dificuldades já vivenciadas com 

problemas deste tipo.  

Quando indagado sobre o que faz para intervir nas dificuldades que os 

alunos apresentam na resolução de questões sobre estequiometria P4 

respondeu:  

 
P4: (...). Faço em alguns momentos a leitura com eles, mostrando 
como podem fazer para interpretar aquele texto, mas sei que fazendo 
isso não vou tá ajudando eles em nada. Acho que eles têm que fazer 
mesmo errado, mas eles têm que fazer. E depois na hora da correção 
dos exercícios ou dos problemas eles não devem apagar e sim fazer 
ao lado para ver onde foi que eles erraram, que momento eles 
erraram. Dessa forma acredito que busco minimizar as dificuldades 
deles. Sei que não vou conseguir extinguir as dificuldades (...).  

  

O depoimento de P4 sugere que os alunos apresentam dificuldades na 

interpretação do enunciado da questão, o que é bastante freqüente segundo 

resultados de pesquisa realizada por Kramers-Pals et al. (1982 apud Perales 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      231 
 

 

Palácios, 1993). Entretanto, sua ação em sala de aula parece não contribuir 

para auxiliar os alunos a resolver esta dificuldade. O modo do professor P4 

intervir em sala de aula fornece pistas que nos remetem a Gil-Pérez et al. 

(1992) quando afirma que de forma expressiva nas aulas de ciências/química 

estão sendo abordados exercícios (LOPES, 1994) e não resolução de 

problemas. Pois, consideramos que P4 já conhece a solução para as questões 

trabalhadas nas aulas sobre estequiometria. Desse modo resolve inicialmente 

com os alunos um exercício sobre estequiometria a título de modelo padrão, 

que deve ser seguido para a resolução de outros exercícios de fixação que 

serão postos.  

Entretanto, P4 parece ter uma certa consciência de que tal forma de 

intervenção contribuirá para auxiliar os alunos quanto as dificuldades que 

possuem, pois afirma que mesmo adotando este modelo para ensinar os 

alunos a resolver exercícios relata: " (...) eles têm que fazer mesmo errado, (...) 

na hora da correção dos exercícios ou dos problemas (...) não devem apagar e 

sim fazer ao lado para ver onde foi que eles erraram, que momento eles 

erraram”. Entendemos que apesar de P4 considerar o erro como um fator que 

pode promover progresso do conhecimento, este docente não discute as 

causas do erro no coletivo da sala de aula com os alunos. É como se fosse 

papel do aluno descobrir por conta própria a etapa do exercício que eles 

erraram. Nesse sentido, isso torna explicito a deficiência quanto à integração 

dos conteúdos relacionados à estequiometria, privilegiando sua fragmentação 

(CACHAPUZ, JORGE E PRAIA, 2002). Percebemos ainda que P4 não 

distingue problema de exercícios estando isto explícito em trecho de seu 

depoimento: “E depois na hora da correção dos exercícios ou dos problemas 

(...)”.      

Ao perguntar a professora P5 acerca do que faz para intervir nas 

dificuldades que os alunos apresentam na resolução de questões sobre 

estequiometria ela relatou:   
 
P5: (...) A gente vai ter que trabalhar matemática. Tem aluno que não 
sabe a tabuada (...). Isso já reduz a velocidade de raciocínio dele. Se 
ele não consegue fazer uma conta de multiplicação como é que ele 
vai resolver o que esta ali. Se ele não resolve não consegue tirar 
resultados dali. Ele não consegue pensar em cima daquilo ali. É essa 
ferramenta que a gente usa na maioria dos conteúdos do segundo 
ano. Pois, como a gente trabalha soluções, equilíbrios são mais 
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dados numéricos, não só dados numéricos, mas em cima destes é 
que precisa ser discutida a química. (...) ele vai entender que existe 
uma proporção no exemplo da queima do álcool ele vai ver que uma 
quantidade de oxigênio precisa de uma quantidade de álcool. Neste 
experimento, uma vez discutido eles podem perceber pela discussão 
que uma quantidade de oxigênio precisa de uma quantidade de 
álcool. Ele consegue ver que existe uma dependência de quantidades 
entre eles, mas não sabe quantificar essa relação. E se ele não 
consegue quantificar você fica só na base, não evolui. Aí você fica no 
exercício, não vai para o problema porque no problema vai requerer 
outras ferramentas que ele não consegue.  

  
Inferimos que a docente P5 percebe as dificuldades relativas à aplicação 

da matemática pelos alunos quando resolvem questões sobre estequiometria 

como sendo uma perturbação do tipo lacunar no sentido piagetiano (PIAGET, 

1977). Pois, diante do problema faltam aos alunos objetos ou condições que 

são necessários para resolvê-lo, conforme se observa em trecho de transcrição 

de fala de P5 a seguir: “(...) A gente vai ter que trabalhar matemática. Tem 

aluno que não sabe a tabuada (...). Se ele não consegue fazer uma conta de 

multiplicação como é que ele vai resolver o que esta ali”. Então, quando P5 se 

dispõe a trabalhar a matemática com os alunos nas aulas de química 

entendemos que intervenção está relacionada a uma ação de reforço para que 

os alunos aprendam ferramentas matemáticas como as quatro operações e 

proporção, que são conhecimentos necessários a resolução de problemas 

quantitativos envolvendo a estequiometria.   

Parece claro para P5 que na resolução de problemas em química o 

aspecto matemático não pode se sobrepor ao problema químico conforme 

alerta Pozo (1998). E que problemas do tipo quantitativo têm a finalidade de 

ajudar os alunos a uma compreensão conceitual e procedimental de conteúdos 

químicos por meio da aplicação e da interpretação do resultado de certas 

grandezas químicas aos cálculos, como é o caso da relação entre a grandeza 

quantidade de matéria e a quantidade de massa de reagentes e/ou produtos e 

o cálculo proporcional para o entendimento do que é estequiometria.  

Um aspecto interessante no depoimento de P5 é que esta docente 

percebe a possibilidade de articular a experimentação à resolução de 

problemas sobre estequiometria sendo a experimentação trabalhada de forma 

a promover o debate nas aulas de química. Nesse sentido, entendemos que o 

diálogo se apresenta como um mediador na construção de conceitos.  Este 

aspecto converge com proposta de De Jong (1998) no sentido deste autor 
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sugerir a incorporação da experimentação a resolução de problemas em 

química, argumentando que a experimentação torna-se relevante por auxiliar 

os alunos na compreensão de conceitos científicos; a confrontar suas 

concepções atuais; a desenvolver procedimentos de manipulação; no trabalho 

cooperativo em sala de aula e na contextualização do conhecimento químico 

(LIMA et al., 2000).  

 A docente P5 afirma que através da experimentação os alunos podem 

perceber que há uma relação proporcional entre a quantidade de massa de 

álcool e oxigênio, entretanto, não conseguem quantificá-la usando o conceito 

de proporcionalidade. E desta forma, de acordo com P5, se os alunos não 

conseguem quantificar não há avanços na compreensão do conceito de 

estequiometria. Parece que para P5 o fato do aluno não quantificar significa 

que não se está trabalhando com problemas e sim exercícios nas aulas de 

química.  

Parece que para a docente P5 não está explícito que durante a 

discussão do experimento envolvendo o álcool e o oxigênio o aluno pode ser 

introduzido a uma compreensão do ponto de vista fenomenológico sobre o que 

é estequiometria. O aspecto fenomenológico se refere aos fenômenos 

concretos e visíveis ou os que temos acesso por meio indireto, nesse caso, a 

experimentação descrita por P5 envolvendo uma reação de combustão para 

que os alunos percebam há existência de uma relação de proporcionalidade 

peculiar ao entendimento do conteúdo de estequiometria. Tal fato converge 

com o que ressalta os autores Mortimer, Machado e Romanelli (2000) no que 

diz respeito às dificuldades que os professores possuem em organizar o 

pensamento químico. Estes autores sugerem que as aulas de química 

abranjam articulações dinâmicas entre os três níveis de conhecimento, que 

são: os modelos atomistas; o fenomenológico ou empírico e o representacional 

ou a linguagem química buscando inter-relações entre eles.  

Outro ponto interessante é que não está claro para P5 a finalidade de se 

trabalhar com problemas quantitativos nas aulas de química (POZO, 1998). O 

que a faz entender que se não se trabalha problemas quantitativos significa 

que se está trabalhando exercícios. Isso pode estar relacionado ao fato de P5 

ainda não possuir uma clareza conceitual e procedimental sobre o que é 

problema e exercício no contexto escolar (LOPES, 1994). Contudo, P5 
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demonstra entender que o aluno poderá possuir uma compreensão ampla do 

conteúdo de estequiometria à medida que consiga articular o aspecto 

qualitativo e quantitativo que é peculiar ao nível de abstração e complexidade 

que permeia a rede conceitual deste conteúdo.   

Na tabela 11 mostramos as categorias surgidas com base na análise 

das respostas dos docentes a décima questão.     

 

Tabela 11. Questão 11: O que você faz para minimizar as dificuldades 
apresentadas pelos alunos quando resolvem questões sobre 
estequiometria?   
Categorias  N° de respostas 
Resolução de exercícios com uso de 
calculadoras 

01 (P1)  

Exemplos e exercícios de fixação  01 (P2)  
Resolução de exercícios sem trabalhar a 
deficiência em matemática 

01 (P3) 

Resolução de exercícios 01 (P4) 
Trabalha deficiência em matemática e 
experimentação articulada a uma 
abordagem que se aproxima de um 
problema qualitativo.  

01 (P5) 

 

4.2 Análise dos Resultados da Videogravação das Aulas da Professora P5 
 

Na análise da filmagem das quatro aulas de P5 foram transcritos 

recortes de episódios que apresentam falas simultâneas da professora P5 e 

alunos ocorridos durante as aulas, dispostos em nove seqüências e mantendo 

a linguagem o mais próximo possível da forma como foi produzida, e que 

evidenciam a construção de significados considerados relevantes para atingir 

os objetivos deste trabalho. Para facilitar a análise apresentamos dois 

episódios. O primeiro diz respeito à análise da elaboração da 1ª atividade e o 

segundo ao processo de resolução desta atividade em sala de aula. Esta 

análise objetiva fornecer mais elementos, os quais possibilitem uma maior 

compreensão sobre a concepção de P5 acerca do que é problema e a forma 

como esta professora aborda a resolução de problemas nas aulas de Química.  
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4.2.1 Episódio 1: Análise do processo de Elaboração da 1ª atividade - A 
Combustão do Álcool 
 

No primeiro momento iremos analisar a 1ª atividade, em especial, 

quanto ao aspecto de sua elaboração. Esta atividade apresentada na figura 6 

foi proposta e trabalhada pela professora P5, nas duas primeiras aulas 

geminadas de química, com 19 alunos da 3ª série do ensino médio de uma 

escola pública na cidade de Olinda-PE. Percebemos que a 1ª atividade (Figura 

6) propõe a análise da descrição esquemática de um experimento sobre a 

combustão do álcool envolvendo uma relação de massa entre os reagentes 

(álcool e oxigênio) e de forma está relação pode variar em função do tempo e 

do volume do recipiente que armazena o álcool.  
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Figura 6: 1ª Atividade proposta por P5   

 
 

Parece estar implícito que o objetivo de aprendizagem pretendido por P5 

na 1ª atividade (Figura 4) guarda uma certa articulação com o que ela afirmou 

quando questionada pela pesquisadora acerca do planejamento de ensino das 

aulas sobre estequiometria, de acordo com trecho de transcrição a seguir:   
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Pesquisadora: “Qual é objetivo de aprendizagem do aluno com base 

neste planejamento de ensino que você está descrevendo para as aulas sobre 

estequiometria?” 

 
P5: A idéia de estequiometria é (...). Perceber a relação entre 
reagentes e produtos, entre os reagentes. Ele desenvolver a 
capacidade de fazer a relação entre proporções de reagentes e de 
reagentes e produtos. 

 

Consideramos que a situação a qual a docente P5 se refere na 1ª 

atividade trata-se de um problema de acordo com o conceito que adotamos 

neste estudo. Nesse sentido, problema é uma situação que um sujeito ou um 

grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido 

e direto que leve à solução. Seguindo este conceito, uma situação somente 

pode ser concebida como um problema na medida em que os sujeitos atribuam 

um reconhecimento dela como tal, e quando requer dos que a tentam resolver 

um processo de reflexão ou uma tomada de decisão sobre a estratégia a ser 

seguida no processo de resolução de problemas. Um problema é uma situação 

nova ou diferente do que já foi aprendido, que requer a busca de estratégias ou 

de conhecimentos, ou de técnicas, ou ambos, para encontrar solução para o 

problema.  

Nessa perspectiva, entendemos que a situação proposta por P5 na 1ª 

atividade (Figura 4) pode ser concebida como um problema, uma vez que os 

alunos do grupo 3 (ver seqüências 1, 2 e 3) atribuíram um reconhecimento dela 

como tal e na tentativa de resolvê-la percebemos deste grupo um processo de 

reflexão e uma tomada de decisão sobre a estratégia a ser seguida no 

processo de resolução deste problema. Portanto, inferimos que na 1ª atividade 

a professora P5 propõe aos alunos da 3ª série do ensino médio uma situação 

nova ou diferente do que já foi aprendido, que requer a busca de estratégias ou 

de conhecimentos, ou de técnicas, ou ambos, para encontrar solução para o 

problema.  

Percebemos ainda que o problema elaborado por P5 na 1ª atividade 

guarda relação com sua concepção sobre o que é problema, categorizada a 

partir de sua resposta a entrevista (Apêndice 1), como sendo uma situação que 

mobiliza processos de argumentação, articulação, análise, comparação e 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      238 
 

 

tomada de consciência da existência de um problema, o que nos parece 

fornecer uma evidência de que a concepção que o professor possui sobre o 

que é problema influencia na sua forma de abordar a resolução de problemas 

em sala de aula. 

A professora P5 parece ter considerado os seguintes aspectos na 

elaboração do problema proposto na 1ª atividade tais como: mobilizar interesse 

e motivação do aluno por estar vinculado ao seu dia-a-dia como é o caso da 

combustão do álcool utilizado para gerar energia nos automóveis; ter a 

possibilidade de ser resolvido, utilizando uma estratégia adequada para buscar 

respostas para perguntas que foram levantadas a partir do problema como: 1) 

proponha uma explicação para cada etapa da seqüência de acontecimentos 

acima; 2) o que acontece com o álcool quando está queimando; 3) proponha 

experiência(s) para comprovar suas argumentações.  

As respostas a estas perguntas e consequentemente ao problema 

pode implicar em uma nova construção de conhecimentos conceituais, por 

exemplo, na primeira e segunda pergunta o entendimento pelos alunos de que 

há uma relação quantitativa entre o álcool e o oxigênio no processo de 

combustão e de como ocorre a combustão. E na terceira pergunta a 

aprendizagem de procedimentos práticos e teóricos e conhecimentos 

atitudinais quando os alunos são instigados a pensar e propor experimentos 

que possam testar suas hipóteses e argumentos postos para responder a 

primeira e segunda pergunta relacionado ao problema.  
Entendemos que os aspectos considerados por P5 na elaboração do 

problema apresentado na 1ª atividade parece se relacionar com a sua forma de 

planejar o ensino de química, a qual está expressa na sexta questão da 

entrevista (Apêndice 1). A docente P5 concebe o planejamento de ensino de 

química como uma ação intencional porque procede de uma reflexão sobre 

como, o que e para quem ensinar (CARVALHO, 2004) conforme trecho de 

transcrição de sua resposta:  

 
P5: Como a intenção é resolução de problemas vou pesquisar sobre 
o conceito de soluções de problemas e de problemas. Nessa leitura 
terei uma visão para diferenciar o que é problema do que estou 
fazendo cotidianamente. Então, o aluno tem que ser levado a pensar 
como iria responder uma questão. Dentro do assunto de 
estequiometria primeiro penso: estequiometria? O que preciso? 
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Fazer relação (...). Eu não consigo planejar sem antes entrar na sala 
(...). Geralmente é para fazer diagnóstico, mas não gosto de fazer 
pergunta e resposta porque não atrai o aluno. Eles se sentem numa 
sabatina, que estão sendo testados. (...) tanto é que faço o 
planejamento para uma sala, mas não aplico do mesmo modo nas 
outras salas porque têm perfil diferente.  

 
A utilização de periódicos na área de pesquisa em ensino de química, 

livro didático, recursos didáticos e os materiais mencionados por P5 para 

abordar a estequiometria, a nosso ver são ferramentas que podem ter 

contribuído para a maneira como esta docente elaborou o problema proposto 

na 1ª atividade, conforme expresso no recorte de transcrição de fala a seguir:     
 

P5: Me reporto muito as revistas Enseñanza de las ciencias, química 
nova na escola (...) vou para o livro didático (...). Alguns livros 
norteiam pontos que a gente pode trabalhar. Na pesquisa vou 
encontrar resultados de como o aluno entende determinado assunto, 
ou as concepções prévias que ele tem (...). Experimentos em sala de 
aula e no laboratório. Ou situações que ele tem que responder (...).  

 
 

Atrelado a isto o fato de P5 participar de um grupo numa instituição de 

ensino superior que desenvolve pesquisa na área de ensino de química 

também pode ter contribuído para sua atuação quanto à forma de abordar a 

resolução de problemas sobre estequiometria nas aulas de química. E em 

sentido mais amplo a parceria entre a escola e a universidade através de 

pesquisa colaborativa pode se configurar como uma alternativa de formação 

continuada que vise à profissionalização docente, possibilitando o 

entendimento de que a escola também pode ser um espaço de produção de 

conhecimento e não de sua reprodução.    

Partindo do entendimento que a docente P5 elaborou um problema na 

1ª atividade consideramos que este se classifica segundo Pozo (1998) como 

um problema escolar por possibilitar que o aluno relacione os conceitos 

científicos com fenômenos que presenciam em seu cotidiano, nesse caso a 

combustão do álcool. Para estabelecer esta relação o aluno pode recorrer ao 

seu conhecimento prévio procurando articulá-lo à informação que recebe e 

formulando hipóteses que podem contribuir para possíveis soluções para 

resolver o problema.  

De maneira mais especifica classificamos o problema formulado pela 

docente P5 como um problema escolar qualitativo, pois para resolvê-lo, os 
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alunos precisaram mobilizar raciocínios teóricos baseados em seus 

conhecimentos, sem a necessidade de apóia-se em cálculos numéricos e 

realizar experiências ou manipulações experimentais para sua resolução 

(POZO, 1998). Além de ser um problema aberto em que os alunos podem 

predizer ou explicar um fato, analisar situações cotidianas ou científicas e 

interpretá-las a partir dos conhecimentos pessoais e/ou modelo conceitual 

proporcionado pela química.  

Em síntese, na 1ª atividade a professora P5 elaborou um problema 

escolar qualitativo envolvendo a estequiometria para ser abordado em sala de 

aula, e isso, pode ser um modo de auxiliar os alunos a adquirir hábitos e 

estratégias de resolução de problemas escolares mais próximos aos da ciência 

(POZO, 1998). E também uma alternativa para os professores de química 

introduzir problemas sobre um conteúdo que apresenta uma certa 

complexidade e abstração como é o caso da estequiometria, nas aulas do 

ensino médio, e levar os alunos a reconhecer os problemas escolares como 

seu, no sentido de que eles queiram e precisam resolver e não apenas como 

um problema proposto pelo professor.  

 

4.2.2 Episódio 2: Análise do processo de Resolução da 1ª atividade – A 
Combustão do Álcool 
 

Começaremos pela análise da primeira questão da 1ª atividade (Figura 

2) descrita a seguir: 1) Proponha uma explicação para cada etapa da 

seqüência de acontecimentos acima. A partir da observação da filmagem da 

primeira e segunda aula, não geminadas, da professora P5 foram formados 

três grupos de acordo com a seguinte distribuição: grupo 1: sete alunos; grupo 

2: oito alunos e grupo 3: 04 alunos. A distribuição dos alunos nos grupos 

ocorreu de forma diferente da orientada pela professora conforme observado 

na seqüência 1. A observação das aulas nos levou a entender que isto pode 

estar relacionado com questões de afinidade entre os alunos de cada grupo.   

Nessa perspectiva, decidimos inicialmente optar por analisar a condução 

da aula da professora P5, sobre estequiometria, a partir de sua interação com 

os alunos do grupo 3 (seqüências 1 a 6) por pretendermos realizar uma análise 

mais aprofundada no sentido de contribuir para dar possíveis respostas a 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      241 
 

 

questão geral e as questões específicas desta pesquisa. Além disso, pelo fato 

de ter sido colocado um Mp3 no grupo 3 conseguimos obter uma melhor 

qualidade de áudio das falas dos alunos deste grupo e da professora P5 no 

momento da transcrição. Em seguida obter uma visão mais geral através da 

análise da interação da professora com a turma (seqüências 7 a 9).     

A seguir apresentamos a transcrição e a análise de recortes de 

episódios de falas simultâneas da professora P5 e alunos do grupo 3 e da 

professora P5 com a turma, ocorridos durante as quatro aulas, dispostos nas 

seqüências 1 a 9.  

A docente P5 iniciou a aula de química sobre estequiometria orientando 

os alunos do seguinte modo:  

_______________________________________________________________ 
 

Seqüência 1  
 
1. P5: Formem um círculo. Pode ser grupo de três ou quatro alunos. Qual a 
idéia nesse primeiro momento? Vocês vão receber uma situação com três 
questões. Vão responder a opinião do grupo. Não necessariamente o que está 
certo ou errado, mas o que o grupo agora acha, certo. Qualquer coisa me 
chame tá certo. 
_______________________________________________________________ 
 

A forma de iniciar a condução da aula por P5 descrita na seqüência 1 

aproxima-se de uma abordagem de ensino construtivista (Gil, 1993; Grasselli; 

Colasurdo, 2001) uma vez que esta docente estimula a interação entre os 

alunos quando propicia o trabalho em grupo de forma cooperativa. As 

concepções prévias dos alunos são valorizadas e levadas em consideração 

para a aprendizagem do novo conhecimento. A função dos alunos sob a 

orientação da professora P5 é a de elaborar hipóteses, entendidas como 

possíveis respostas as questões colocadas na 1ª atividade (Figura 2) e não a 

de encontrar respostas corretas como acontece no caso do exercício.  

Após a entrega a cada aluno de uma ficha que consta a 1ª atividade 

(Figura 2) os grupos iniciam a leitura e em seguida a professora P5 começou a 

passar em cada grupo para reorientar as questões e esclarecer dúvidas que 

surgiram dos alunos de acordo com as seqüências a seguir. 
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________________________________________________________________ 

Seqüência 2 
 
1. Ax: O que acontece com o álcool quando ele está se queimando? 
2. P5: E aí? A resposta é o consenso do grupo que deve ser registrado. 
3. Ax: Diz aí professora.  
4. P5: Você entendeu a questão? 
5. Ax: Entendi professora.  
6. P5: Então explique para os seus colegas no grupo sobre o experimento para 
quem não leu. 
7. Ay: É para explicar o que está no desenho professora? 
8. Ax: Ele diz que em 20s. Tá aqui o tamanho do recipiente. Ele não fala a 
quantidade de álcool, mas a quantidade de oxigênio é pequena. 
9. P5: Este quadradinho que está dentro do recipiente seria o álcool tá. Quando 
encobriu o recipiente aconteceu o que com a chama? 
10. Ax: Apagou. 
11. P5: Então este desenho que está aí a chama já está apagada porque já foi 
encoberto e já passou o tempo. É só a sua compreensão se você está 
entendendo melhor o desenho.   
12. Ax: o desenho eu tô entendendo legal professora. 
13. Az: Eu tô. Aqui é o álcool. E já tá apagado porque foi encoberto (...) 
_______________________________________________________________ 
 

 Nesta segunda seqüência a professora P5 procura instigar os alunos do 

grupo 3 partindo de uma pergunta relacionada com o experimento, tentando 

levá-los a compreensão do enunciado do problema. Para isso, fornece alguns 

esclarecimentos aos alunos, incentiva a interação e discussão no grupo e 

procura identificar se os alunos estão compreendendo o esquema que 

representa o fenômeno da combustão no problema posto. Entretanto, P5 busca 

orientar os alunos sem fornecer explicações e respostas prontas. Além de 

solicitar que os alunos registrem as possíveis respostas para a primeira 

pergunta relativa a 1ª atividade.  

Nessa perspectiva, consideramos que o modo que P5 aborda o 

problema proposto na 1ª atividade traz consigo alguns elementos que 

caracterizam o processo de resolução de problemas de acordo com Becerra 

Labra, Gras-Martí, Martínez-Torregrosa (2004); Gil Peréz, Martinez Torregrosa, 

Senent Peréz (1988) e Gil Perez et al. (1992). Um desses elementos é a 

análise qualitativa do problema tentando imaginar a situação química a fim de 

levantar e delimitar o problema, deixando explícito do que é que se trata de 

resolver e em que condições. E isto muitas vezes está implícito no enunciado 

do problema. 
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Outro elemento refere-se à proposição de problemas próximos de 

situações vivenciadas pelos alunos, como é o caso do fenômeno da combustão 

do álcool, cuja problematização pode se dá através das três perguntas que 

foram formuladas a partir do problema. E o trabalho em grupo favorece a 

discussão e reflexão por parte dos alunos sobre a relevância e o possível 

interesse em relação ao problema posto. Além do incentivo a elaboração de 

memórias escritas que retratam o percurso adotado pelos alunos durante a 

busca de respostas para o problema.  

_______________________________________________________________  

Seqüência 3 
 
1. P5: E aí? A gente vai conversar? 
2. Ax: A idéia é que o recipiente varia de tamanho e por isso que com o passar 
do tempo a quantidade de oxigênio vai aumentando. 
3. Az: Veja só professora. Escute. A quantidade de álcool é a mesma só que 
como o recipiente aumenta de tamanho, aí a quantidade do segundo aumenta 
entendeu? 
4. P5: Aumenta a quantidade de que? 
5. Ax e Az: a quantidade de oxigênio. 
6. P5: O fato de aumentar a quantidade de oxigênio. 
7. Am: Não aumenta a quantidade de oxigênio. Porque quando fecha a 
quantidade de oxigênio que está lá dentro não sai. 
8. Az: Aumenta sim. Porque quanto maior o recipiente maior a quantidade de 
oxigênio. 
9. Am: Só que o oxigênio que está lá dentro ele não sai. Aí com o tempo ele 
apaga. 
10. Ax: Como o oxigênio sai se tá fechado? 
11. Az: Mas você acende e fecha.  
12. Am: Ei! Quando tampa ele já tá aceso.  
13. Az: Mas ela quer saber o tempo em segundos que o oxigênio dura quando 
tampa não é? 
14. P5: É. 
15. P5: Acendeu. Cobriu. Quando cobriu começa a marcar o tempo. Aí o tempo 
que ele passou coberto e acesso foi? 
16. Am: Foi de 20 segundos. 
17. P5: É. A idéia é porque eu quero explicar o experimento. Ele acendeu aí 
cobriu nesse primeiro experimento. Quando ele cobriu aí passou 20 segundos 
com a chama acessa. Aí pegou outro recipiente queimou o álcool e cobriu. 
Depois de passado 30s é que a chama foi apagar. Aí pegou outro recipiente. É 
do mesmo tamanho? 
18. Am: Não, maior.  
19. Az: Não é de tamanho diferente. 
20. P5: Então, foram de tamanhos diferentes?  
21. Az: Então... (inaudível) varia de acordo com o tamanho do recipiente? 
22. P5: Aí o que aconteceu com o tempo?  
23. Az: Aumenta. 
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24. P5: Infinitamente? 
25. Az: Sim. 
26. Am, Ax: Não. 
27. Az: Aumenta sim. Quanto maior o frasco (...) 
28. P5: Qual a explicação que o grupo dá porque Az disse que iria 
aumentando, mas não aumentou.  
29. Ax: Ficou constante.  
30. P5: Por quê? Qual a idéia que vocês acham? O motivo?  
31. Ax: Eu vou procurar agora. 
32. P5: Pronto. Pensem nesse motivo que é o que está faltando. Vocês 
descreveram até aqui. Aí falta só está situação, não é? Pelo menos foi isso que 
eu percebi não foi Am? 
_______________________________________________________________ 
 

Percebe-se na seqüência 3 que o grupo 3 procura avançar na 

compreensão do problema buscando respostas para a primeira pergunta. 

Nesse processo observamos o que colocam Gil Peréz, Martinez Torregrosa, 

Senent Peréz (1988) no que diz respeito a dimensão coletiva da estratégia de 

resolução de problemas que se dá por meio da socialização do conhecimento 

que vai sendo construído através da interação entre o professor e alunos e 

alunos-alunos no trabalho em grupo. Isto ressalta o papel da comunicação e do 

debate durante a resolução de problemas.  

Considerando os estudos de Becerra Labra, Gras-Martí e Martínez-

Torregrosa (2004) a seqüência 3 nos sugere que o avanço no problema é 

direcionado pela tentativa dos alunos de construírem possíveis respostas ao 

problema estudado, que posteriormente podem ser confrontadas com base no 

pensamento químico e na experimentação.  Assim, para este autor se isto é 

oportunizado durante o processo de resolução de problemas em sala de aula 

privilegia-se o desenvolvimento do pensamento hipotético dedutivo pelos 

alunos, que é característico da atividade científica, em detrimento do 

predomínio de um processo indutivo de inferência a partir de dados já 

conhecidos, bastante característico da resolução de exercícios em química.  

Destacamos ainda que a interação entre alunos-alunos e os alunos e a 

professora P5 na seqüência 3 parece nos indicar que o conhecimento químico 

não é alcançado apenas observação direta da natureza e sim em termos de 

construção de hipóteses. Nesse sentido, segundo afirmam Becerra Labra, 

Gras-Martí e Martínez-Torregrosa (2004) não se raciocina em termos de 
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certeza, portanto, é necessário duvidar das possíveis respostas que surgem 

durante o processo de resolução de problemas, em especial, de química.  

_______________________________________________________________ 

Seqüência 4 
1. Az: Professora veja só. Aqui eu pensei uma lógica assim:  
2. P5: Diga. 
3. Az: O tempo máximo que ele agüenta com essa quantidade de álcool é 
cinqüenta segundos não importa o tamanho do recipiente.    
Am: Importa sim! 
4. P5: O que tá determinando?  
5. Az: Mas eu tô falando daqui para cá (refere-se aos recipientes 4 a 6). Não tô 
falando daqui para cá porque daqui para cá a gente já fez.  
6. P5: Aí o que tem daqui para cá? 
7. Az: Aí do quarto para cá não importa o tamanho do recipiente, mas sim a 
quantidade de álcool, que se tivesse maior poderia ser que agüentasse mais 
tempo no caso. 
8. P5: Então, a diferença está na quantidade de álcool? O álcool está 
diminuindo? O que está acontecendo aí?  
9. Az: De álcool porque aqui tá constante. 
10. Ax: Então a quantidade de álcool é a mesma. Muda o tamanho do 
recipiente aí. 
11. Az: Pelo que eu entendi o negócio do álcool se fosse maior (a quantidade 
de álcool) podia ser que agüentasse mais tempo porque o pote é maiorzinho no 
caso.  
12. P5: É o pensamento do grupo? Todo mundo entrou num consenso? A idéia 
é entrar num consenso. 
13. Az: Sim professora. Mas tem que entrar num consenso que esteja certo. 
14. P5: A gente vai discutir. Cada um vai colocar a sua contribuição e a gente 
vai chegar num raciocínio junto. Não se preocupem. O importante é o grupo 
chegar num consenso e ter um pensamento.  
15. P5: Am entendeu o que tá acontecendo e Cm?  
16. Am, Cm: Calaram. 
17. P5: (...) uma vez registrado o que pensaram da primeira pergunta passem 
para a segunda pergunta.  
_______________________________________________________________ 
  

A seqüência 4 (turnos 3 a 11) parece mostrar que os alunos Ax e Az 

começam a perceber que há uma certa relação entre a quantidade de oxigênio 

e álcool no fenômeno da combustão. E que estas quantidades influenciam o 

tempo de duração da combustão. Eles ainda observam que a quantidade de 

álcool permanece constante nos seis recipientes e há um aumento na 

quantidade de oxigênio pelo fato dos recipientes aumentarem sua capacidade 

de volume na seqüência esquemática apresentada na 1ª atividade. Isto vem a 

concordar com Becerra Labra, Gras-Martí e Martínez-Torregrosa (2004) 
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quando afirmam que o processo de resolução de problema possibilita os alunos 

a formular hipóteses sobre os fatores que podem depender da grandeza 

buscada e a forma desta dependência. Nesse caso, se faz necessário uma 

interpretação química que deverá contemplar o resultado do problema. 

Consideramos que o reconhecimento e delimitação do problema com a 

mediação da docente P5 podem ter auxiliado os alunos Ax e Az a proporem 

uma explicação em nível macroscópico para o esquema que representa um 

experimento sobre a combustão do álcool em que variáveis como volume do 

recipiente, tempo de combustão, quantidade de reagentes sofrem modificações 

nas seis etapas apresentadas. E também a fazer previsão sobre o experimento 

o que se torna evidente no turno 11 da seqüência 4. Nesse sentido, 

entendemos que o objetivo de aprendizagem sobre estequiometria, pontuado 

por P5 quando falou sobre planejamento de ensino na entrevista foi 

parcialmente alcançado pelos alunos Ax e Az conforme trecho de transcrição 

de fala a seguir:  

 
P5: A idéia estequiometria é (...) perceber a relação entre reagente e 
produtos, entre os reagentes. (...) neste experimento pensei que se 
eles visualizarem que para uma certa quantidade de álcool precisa de 
uma certa quantidade de oxigênio. Que quantidade é essa não se 
sabia ainda. Mas para ele perceber que não era qualquer quantidade 
de álcool que ia queimar com qualquer quantidade de oxigênio, 
existia uma proporção (...).  

 

_______________________________________________________________ 

Seqüência 5 
 
1. Az: A segunda é porque ele passa do estado líquido para o gasoso quando 
está pegando fogo. Mas esse aqui (terceira questão) eu não sei fazer. 
2. Ax: É montar uma experiência para a gente verificar não é? 
3. P5: Esse terceiro você vai construir um experimento para comprovar. O que 
você disse na questão um? 
4. Ax: Devido o tamanho do recipiente o oxigênio aumenta. 
5. Az: A quantidade álcool é a mesma, mas o oxigênio varia de acordo com o 
tamanho de cada recipiente. 
6. P5: Você pode imaginar. O que você poderia pensar para provar isso que 
está dizendo?  Como você pode provar isso aí? Qual seria um experimento 
para você provar o que tá dizendo? 
7. Az: Aí no caso eu pensei assim: a quantidade de álcool é a mesma, então o 
álcool fica constante, mas nos frascos 4, 5 e 6 a quantidade de oxigênio é 
maior. 
8. P5: E aí? 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      247 
 

 

9. Am: Eu discordo.  
10. P5: Az tem um posicionamento. Vocês concordam, discordam por quê? 
11. Az: Mais quanto maior o recipiente maior a quantidade de oxigênio? 
12. P5: Vocês acham? 
13. Az: O tempo tá constante por causa da quantidade de álcool. Se aumentar 
a quantidade de álcool aumentava os segundos. 
14. P5: E aí concordam? Se sim registrem. 
15. Az: Registra.  
_______________________________________________________________ 
 

 Na seqüência 5 (turno 1) destacamos a resposta do aluno Az a segunda 

pergunta da 1ª atividade (Figura 2): O que acontece com o álcool quando está 

queimando? Observa-se que Az concebe a combustão do álcool, que é uma 

reação química, como uma transformação física. Isto corrobora com resultados 

de pesquisas desenvolvidas por Mortimer e Miranda (1995) que mostraram que 

os alunos centram suas explicações sobre fenômenos classificados como 

reações químicas nas mudanças perceptíveis, como por exemplo, nas 

mudanças de estado físico, que ocorrem com as substâncias reagentes e 

produtos, neste caso, com o álcool quando entra em combustão. Este resultado 

também nos informa que os alunos nem sempre reconhecem as entidades 

químicas que se transformam e as que permanecem constantes.  

A compreensão dos alunos sobre o que é uma reação química é 

primordial para introdução do estudo da estequiometria. Entretanto, muitos 

alunos possuem concepções sobre reação química diferentes da aceita pela 

cultura científica (Mortimer e Miranda, 1995; Rosa e Schnetzer, 1998; Rosa, 

1996) o que se constitui como uma dificuldade para a aprendizagem de 

estequiometria. Então, a concepção de Az sobre reação química vem a 

confirmar também o que a professora P5 relatou na sexta questão da 

entrevista, que discorre sobre a forma de planejar o ensino de química, 

referindo-se a dificuldade dos alunos em caracterizar uma reação química, 

principalmente em nível microscópico, o torna-se explícito no trecho de fala P5 

a seguir: 
P5: (...) a gente tem que caracterizar para eles o que é uma reação 
química. Quem é químico (...) vê a parte mais microscópica e eles 
não têm. Eles têm a percepção mais macroscópica. E tendo essa 
visão mais macroscópica ele não caracteriza exatamente o que é 
uma reação química (...).   
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Observamos ainda na seqüência 5 elementos que caracterizam a 

resolução de problemas conforme Becerra Labra, Gras-Martí, Martínez-

Torregrosa (2004) e Gil Peréz, Martinez Torregrosa, Senent Peréz (1988) por 

exemplo: a importância da comunicação e do debate na resolução de problema 

que envolve a combustão do álcool, uma vez que o aluno Az busca entender o 

que é solicitado no enunciado da terceira questão posta na 1ª atividade (Figura 

2) através da interação com a professora P5 e com o aluno Ax (turnos 2, 3 e 6); 

a elaboração e confronto de hipóteses quando o aluno Az reafirma sua 

hipótese sobre a primeira pergunta, o que parece gerar diferentes opiniões no 

grupo 3 pelo fato da aluna Am discordar de Az. E a P5 propõe que as hipóteses 

elaboradoras pelo grupo 3 para responder a 1ª e 2ª perguntas que surgem do 

problema na 1ª atividade sejam colocadas a prova através da experimentação 

e elaboração de memórias, pois P5 continua enfatizando a necessidade do 

registro escrito de possíveis respostas formuladas pelo grupo 3.  

_______________________________________________________________ 

Seqüência 6  
 
1. Az: No terceiro tá pedindo uma experiência que comprove essa ou pode ser 
outra experiência? 
2. P5: Que comprove a sua justificativa. 
3. Ax: No fogo também é? A terceira, professora? 
4. Az: Professora a gente colocou assim: Se aumentar a quantidade de álcool 
aumentava a quantidade de segundos. Resumindo, aqui a gente vai fazer uma 
experiência de acordo com a nossa explicação. 
5. Am: É só desenhar gente. 
6. Az: E esse segundo ele passa de líquido para gasoso. 
7. P5: Aí tem como explicar isso? 
8. Az: Tem 
9. P5: Como é que você provaria isso aí usando experimento? 
10. Az: Quando a água ferve. A mesma coisa acontece com o álcool.  
11. P5: É uma justificativa. Agora o grupo tem que entrar num consenso. 
_______________________________________________________________ 
 

Analisando a seqüência 6 percebe-se que Az passa a compreender o 

que é para fazer na terceira questão, o que não aconteceu na seqüência 5. 

Parece ser um consenso do grupo 3 propor um experimento, representado num 

desenho, para justificar as respostas a 1ª e 2ª perguntas do problema posto na  

1ª atividade (Figura 7). Podemos observar na figura 3 a seguir as respostas do 

grupo 3 a 1ª atividade.  
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Figura 7: Respostas do Grupo três a 1ª atividade proposta pela 
Professora P5. 
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Outro ponto a destacar é que P5 parece sugerir a articulação entre a 

resolução de problemas e a experimentação como uma forma dos alunos 

confrontarem as hipóteses formuladas para resolver o problema, o que 

concorda com proposta de De Jong (1998) quando afirma que a 

experimentação torna-se relevante por oferecer ao aluno a oportunidade de ter 

novas experiências, dentre elas: facilitar a compreensão de conceitos 

científicos e ajudar a confrontar suas concepções atuais; fomentar a 

compreensão de conceitos subjacentes a investigação científica como a 

definição de problemas, formulação e comprovação de hipóteses. 

Em linhas gerais, as interações observadas nas seqüências de 1 a 6, 

especificamente, quanto a discussão do grupo 3 sobre as três questões 

propostas a partir da 1ª atividade (figura 7) - classificada como um problema 

escolar qualitativo (Pozo, 1998) -  apontam que os alunos puderam colocar em 

ação alguns conteúdos procedimentais referidos por Pro Bueno (1995), tais 

como:  

- na primeira questão, a observação de uma seqüência esquemática 

representando o fenômeno da combustão do álcool comum com a finalidade de 

registrar qualitativamente os dados e descrever o que foi observado. Também 

nesta questão, a identificação de variáveis procurando delimitar as que são 

relevantes para resolver o problema e estabelecer relações de dependência 

entre estas, em particular perceber a dependência entre uma certa quantidade 

de álcool e de gás oxigênio que reagem na combustão do álcool; 

- interpretação do enunciado da 1ª atividade para reconhecer o problema 

posto buscando identificar o motivo pelo qual se estuda tal problema e se 

apropriar do contexto do problema, nesse caso, a combustão do álcool comum; 

- na segunda questão, a formulação de hipóteses no sentido de 

estabelecer idéias testáveis para resolver o problema posto e deduzir previsões 

a partir de um conhecimento teórico prévio;  

- na terceira questão sugerir montagens experimentais visando 

selecionar experiências adequadas para testar as hipóteses formuladas na 

segunda questão.  
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__________________________________________________________ 

Seqüência 7 
1. P5: O que a gente discutiu na sala na aula anterior? (se refere a 1 e 2 aula). 
2. P5: Foram quantos recipientes? 
3. Ak: Foram seis. 
4. P5: Deixa-me recapitular aqui (no quadro). 1, 2, 3 (se refere a seqüência de 
recipiente e coloca o esquema do experimento da 1ª  atividade no quadro). 
5. P5: Tempo zero não foi? 
6. Ar: Não. 20, 30, 40, 50, 50 e 50. 
7. P5: Aqui porque a chama apagou? A gente chegou a uma conclusão. Qual 
foi?  
8. P5: Nos três primeiros recipientes por que a chama apagou?   
9. Ak: Foi pouco álcool 
10. Az: Foi pouco oxigênio gente.  
11. P5: E nas três seguintes por que apagou? 
12. Turma; Az: Foi porque tinha pouco álcool. 
13. Ak: Para muito oxigênio. 
14. Az: Por isso que o tempo foram os mesmos independentes do tamanho do 
recipiente. 
15. Ak: Tinha a mesma quantidade de álcool.  
16. P5: Vocês já ouviram falar do triangulo do fogo? Precisa de uma faísca. Se 
eu colocar uma faísca em contato com o ar? O ar é oxigênio? O ar é uma 
substância ou uma mistura de substâncias?  
Turma: uma mistura. 
17. P5: O ar é formado por um componente ou mistura de componentes?  
18. Turma: Vários componentes. 
19. P5: E o oxigênio seria um destes?  
20. Az: O mais abundante né. 
21. P5: Então, para queimar o triângulo do fogo precisa da chama ou da faísca, 
do combustível no caso o álcool ou parafina e do oxigênio que a gente chama 
de comburente. Então aqui (nos três primeiros recipientes) faltou oxigênio que 
é o comburente. E nos outros três seguintes faltou o combustível. Então, se 
eliminar um desses três aqui (refere-se a faísca, combustível, comburente) 
apaga a chama ok? Ficou claro que para queimar precisa da faísca, do gás 
oxigênio e do álcool.  
22. P5: E cadê o álcool que acabou? O que aconteceu com ele? Nos três 
primeiros frascos apagou a chama porque acabou o oxigênio. Para onde foi o 
oxigênio? Em Amr? O que aconteceu com ele? Acabou? 
23. Amr: Transformou em gás carbônico.  
24. P5: Será? 
25. Amr: Tô chutando 
26. P5: Nos três primeiros frascos o que aconteceu com o álcool? Acabou. O 
que é acabar? E deixar de existir? 
27. Amr: Não.  
28. P5: Então Amr o que seria se transformar?  
29. Amr: Passar a ser outra substância.  
30. P5: A ser outra substância. E o restante acha o que?  
31. Turma: É isso aí. 
_______________________________________________________________ 
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A docente P5 na seqüência 7 procura sistematizar as respostas da 

turma ao problema colocado na 1ª atividade, fazendo um resgate da 1ª 

pergunta e buscando iniciar um aprofundamento da 2ª. Contudo, ainda não se 

percebe uma discussão sobre a 3ª pergunta. Este modo que a professora P5 

procura conduzir a resolução do problema proposto na 1ª atividade se 

aproxima do  que afirmam Gil Peréz, Martinez Torregrosa, Senent Peréz (1988) 

e Gil Peréz (1993) sobre a necessidade de considerar a dimensão coletiva da 

estratégia de resolução de problemas, por meio da socialização do 

conhecimento produzido privilegiando a interação entre o professor e alunos e 

alunos-alunos nos grupos de trabalho. 

Ainda no processo de resolução do problema da 1ª atividade os alunos 

parecem mobilizar alguns procedimentos propostos por Pozo e Postigo (1993 

apud Soares et al., 2007) relacionados a aquisição e interpretação da 

informação do enunciado do problema; análise da informação disponível e 

formulação de hipóteses sobre a mesma; processo de reorganização 

conceitual da informação e procedimentos para comunicação e socialização 

dos resultados. Nessa perspectiva consideramos que a forma de mediação da 

docente P5 durante a resolução do problema (seqüência 7) oportuniza os 

alunos a mobilizar estes procedimentos. 

Ficou evidenciado na seqüência 5 e na figura 3 que o grupo 3 concebe a 

combustão do álcool como um fenômeno físico. Nesse sentido, inferimos que a 

intenção da professora P5 na seqüência 8, a seguir, é utilizar uma atividade 

experimental envolvendo a combustão do álcool, na aula de química, articulada 

com o problema da 1ª atividade (De Jong, 1998) para promover uma discussão 

inicial com a turma para que o grupo 3 e os demais alunos possam 

compreender melhor o que é uma reação química por meio da diferenciação 

entre um fenômeno físico (mudança de estado físico) de um fenômeno 

químico.              

______________________________________________________________________ 

Seqüência 8 - Diferença entre mudança de estado físico e reação química. 
 

1. P5: Aqui eu tenho um líquido (mostrando o álcool que está dentro de um 
recipiente de vidro).  
(Obs: A professora P5 transfere o líquido para uma tampa de garrafa e 
ascende a chama de um isqueiro e coloca em contato com o líquido que inicia 
a combustão). 
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2. P5: Dá para ver? Tá acontecendo o que com o álcool? 
3. Ak: Tá queimando.  
4. P5: Que significa tá queimando? 
5. Ak: Tá passando de uma fase para outra. 
6. P5: Que fase seria? 
7. Ak: Do líquido para gasoso. 
8. P5: Então tá passando do líquido para gasoso. A sala tá ficando com vapor 
de álcool. Seria isso? 
9. Ak: Creio que sim. 
10. P5: Enquanto o álcool tá queimando se pudéssemos ver o álcool o que 
estaria acontecendo com ele? 
11. Turma: Tá evaporando. Tá havendo uma reação. 
12. P5: É a mesma coisa evaporar e reação? 
13. Turma: Não. 
14. P5: E aí? 
15. A1: Quem evapora é água professora.  
16. Ak: Evaporação é a passagem do líquido para o gasoso. 
17. A1: É. 
18. P5: Estaria acontecendo a passagem do líquido para gasoso? O que vocês 
acham? 
19. Turma: Sim.  Certo. Em parte sim.   
20. P5: Então à medida que o álcool está queimando está passando vapores 
de álcool na sala. Concordam comigo? Se a gente acredita que tá passando de 
líquido para gasoso, então a sala está cheia de vapores de álcool não é isso? 
Se estiver cheia de vapores de álcool quem está queimando? 
21. Amr: É o álcool. 
22. P5: O álcool. Se eu pegar o isqueiro e acender aqui. Deveria queimar ou 
não? 
23. Turma: Deveria. Não.  
24. P5: A sala não tá cheia de vapores de álcool. Seguindo a lógica, se não 
queimou é porque tem vapor de álcool?  
25. Turma: Não.  
26. P5: E quem queima não é o álcool? 
27. Turma: É 
28. A1: Responda professora.  
29. Turma: Por que a senhora não responde logo professora? 
30. P5: Porque vocês estão trazendo informações. 
31. P5: Então a primeira hipótese é que o álcool evaporou. Se o álcool vira 
vapor e a gente acende uma chama a sala vai pegar fogo? 
32. A1: A quantidade não é suficiente. (refere-se à quantidade de álcool 
colocado na tampa da garrafa). 
33. P5: E quem tá queimando não é o álcool? 
34. Turma: É 
35. P5: E quando o álcool tá queimando aqui na tampa, se eu acender o 
isqueiro em cima da chama vai pegar fogo aqui? 
36. Az: Não. 
37. P5: Mas não tá evaporando o álcool? Então, a gente tá derrubando a idéia 
de que está formando vapor, porque se tá formando vapor e quem queima é o 
álcool, então, não tá formando vapor. Tá claro que não tá formando vapor? 
38. Amr: Tá professora. 
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39. Ak: Então tá formando o que?  
40. P5: Porque se tivesse formando tava queimando. Então, essa hipótese foi 
deixada de lado.  
_______________________________________________________________ 
 

Parece que está posto na seqüência 8 que a experimentação é 

abordada por P5 na aula de química numa perspectiva construtivista por 

apresentar algumas finalidades tais como: permitir a visualização concreta do 

fenômeno da combustão do álcool pelos alunos (abordagem fenomenológica); 

apontar o papel do professor como mediador da discussão por meio de 

questionamentos que são colocados para os alunos; incentivar os alunos a 

refletir sobre o fenômeno observado questionando-os e a elaborar hipóteses; 

possibilitar o confronto das hipóteses iniciais dos alunos sobre o que acontece 

na combustão do álcool; introduzir o conflito cognitivo na concepção piagetiana 

(PIAGET, 1977); tornar explicita as concepções prévias dos alunos sobre a 

combustão do álcool; conduzir os alunos formulação de novas hipóteses, 

facilitar a compreensão de conceitos químicos, nesse caso, reação química 

(GRASSELLI & COLASURSO, 2001; GUIMARAES, 2009).  

_______________________________________________________________  

Seqüência 9 - O que é uma Reação Química?  
 

1. P5: (...) O que seria reações Al? 
2. Al: Silenciou.  
3. A1: Transformar em outra substância. 
4. P5: Transformar em outra substância. Vou aquecer o álcool. Queimou. Dá 
para perceber aí? E cobrir com um recipiente de vidro. O que aconteceu com a 
chama?  
5. Turma: Apagou a chama. 
6. P5: Vou recolher este ar daqui (utiliza recipiente de vidro para coletar gás 
carbônico e tampa-o com a mão) e colocar este líquido. (adiciona solução de 
hidróxido de cálcio no recipiente de vidro). Dá para ver o líquido? 
7. Az: Eu quero saber que líquido é esse?  
8. P5: Dá pra ver? Não tá esbranquiçado? Este líquido fica esbranquiçado 
quando entra em contato com o gás carbônico. Se ficar esbranquiçado é 
porque foi liberado? 
9. Turma: gás carbônico.  
10. P5: (...) o que está acontecendo é a formação de uma nova substância (...) 
vocês já ouviram falar em transformação química? É quando um material se 
transforma em outro material. Aqui continua sendo álcool? (aponta para a 
tampa de garrafa pet que foi adicionado o álcool)  
11. A2: Continua.  
12. P5: Não. Aqui forma o gás carbônico que a gente testou agora. Então, toda 
transformação química forma outro material.  
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13. P5: (...) tá queimando o álcool é um fenômeno. Qualquer acontecimento na 
ciência é um fenômeno. E a teoria tenta explicar esse fenômeno. Como é que a 
teoria explica isso? A ciência usa uma teoria de que a matéria é formada por 
partículas. Já ouviram falar? A matéria é formada por átomos não é isso? 
14. Turma: É  
15. P5: Então aqui tem a molécula de água. (mostra aos alunos bolas de isopor 
e canudos para representar a molécula de água). A teoria diz que o material é 
formado por partículas que se organizam como um grupo chamado molécula. 
Ok até aí? Então, na composição do álcool eu tenho isso aqui. (mostra para os 
alunos o modelo de pau e bola para representar a molécula do álcool).   
16. A1: H, C, silenciou.   
17. P5: A gente tem dois átomos de carbono, um de oxigênio e o restante de 
hidrogênio. Cada carbono forma quantas ligações?  (manipula o modelo de pau 
e bola mostrando a representação de cada elemento para a turma) 
18. A1: H6? 
19. P5: Cada carbono forma quantas ligações? 
20. Turma: silenciou 
21. P5: Quatro ligações. Essa é a estrutura do álcool, C2H6O. E aqui do 
oxigênio (mostra o modelo de pau e bola para representar a molécula de O2). 
Depois que a transformação acontece forma o gás carbônico e vapores de 
água (...) (usa o modelo de pau e bola para representar as moléculas de CO2 e 
H2O e mostra para a turma).  
22. P5: (...) vou fazer uma representação mais simples que é da formação da 
água só para continuar o andamento. (escreve equação química que 
representa a formação da água no quadro: H2 + O2 ↔ H2O). Aqui, essa 
substância é igual a esta? (compara na equação o H2 com a H2O).   
23. Turma: Não. 
24. P5: Esse é o gás hidrogênio e aqui eu tenho água. Então formou outro 
material. Se eu for representar a equação com a idéia dos modelos atômicos 
seria assim (usa modelo que se assemelha a dos espaços preenchidos e 
desenha no quadro duas esferas juntas para representar a molécula de H2). 
Este aqui seria alguma coisa assim ok? (desenha no quadro duas esferas 
riscadas e juntas para representar a molécula de O2). E aqui seria assim. 
(desenha no quadro três esferas juntas representando a molécula da água). 
Então, aqui a gente tem (aponta para equação) dois átomos de hidrogênio, dois 
de oxigênio, um de oxigênio e dois de hidrogênio. 
25. P5: Quem já ouviu dizer: na natureza nada se perde nada se cria tudo se 
transforma. Então o que a gente tem aqui? (aponta para o reagente na 
equação) dois átomos de hidrogênio, (aponta para o produto na equação) dois 
átomos de hidrogênio. Tem quanto de oxigênio aqui? (aponta para o reagente 
na equação) 
26. Turma: dois 
27. P5: Dois. E aqui? (aponta para o produto na equação) 
28. Turma: Um.  
29. P5: Então isso (aponta para a equação) é uma equação química que a 
gente chama de representação. Ela pode representar que as partículas que 
tenho antes são as mesmas que tenho depois (...) a quantidade de átomos que 
tem aqui (reagentes) é a mesma de lá (produtos). Dois oxigênios (reagentes), 
dois oxigênios (produtos), quatro hidrogênios (reagente), quatro hidrogênios 
(produtos) Ok? Então houve uma conservação. Esse grupo é igual a este 



A abordagem de resolução de problemas por professores de química do ensino médio     
 

 

                                                                                                                                      256 
 

 

(aponta para o H2 e compara com a H2O na equação). Então numa reação 
química (...) os átomos continuam os mesmos porque não são destruídos, mas 
formam uma nova organização que dá origem a uma nova substância. 
30. P5: E quando a água tá fervendo é uma transformação física ou química?  
31. A4: Física  
32. P5: Quando a água tá fervendo as moléculas tem uma movimentação. (usa 
modelo que se assemelha a dos espaços preenchidos para representar quatro 
moléculas de água dentro de um recipiente no quadro). Ao fornecer energia 
essa movimentação aumenta e a água sai de dentro do recipiente e aqui fora a 
gente tem a molécula da água. Esse grupo é diferente deste? (compara 
moléculas de água que estão dentro e fora do recipiente) Não, é o mesmo. 
Então numa transformação física continua sendo a mesma molécula, a mesma 
substância, mas na química fica diferente. Tá claro até aí ou não?   
33. Turma: Tá claro professora. 
_______________________________________________________________ 
 

De um modo geral, na seqüência 8 os alunos demonstraram não 

entender o que é uma reação química. Então, na seqüência 9 a docente P5 

procura introduzir alguns conceitos químicos que se relacionam com a 

estequiometria, em particular, reação química e sua representação através da 

equação química, conservação dos átomos dos elementos químicos numa 

reação, transformação física, representação das moléculas de substâncias por 

meio de modelos e composição química das substâncias.  

Apesar de P5 utilizar um experimento sobre a combustão do álcool 

para abordar o conceito de reação química, isto é feito de forma expositiva e 

demonstrativa. Pois, nessa seqüência o modo como o experimento é 

trabalhado não proporciona aos alunos a formulação de hipóteses, a reflexão 

sobre a possibilidade de múltiplas alternativas de respostas o que se constitui 

como uma característica do processo de resolução de problemas (Gil Peréz et 

al., 1992), uma vez que a docente P5 explica para a turma o que ocorre em 

cada etapa do experimento nos turnos 4 a 9. Além disso, não incentiva a 

curiosidade, como no caso do aluno Az, turno 7, que sua pergunta não foi 

considerada pela professora. E ainda P5 já apresenta nos turnos 10 a 12 à 

definição pronta sobre o que é uma reação química para a turma.  

Durante a realização do experimento explicitada nos turnos 6 a 12, P5 

utiliza uma solução de hidróxido de cálcio para comprovar que a combustão do 

álcool caracteriza-se como uma reação química. O dióxido de carbono liberado 

da combustão do álcool é recolhido num recipiente de vidro, no qual, é 

adicionado solução de hidróxido de cálcio. O dióxido de carbono recolhido 
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reage com o hidróxido de cálcio formando o carbonato de cálcio, que é um 

sólido de cor branca. Nesse sentido, o experimento parece ser usado para 

comprovação de teorias, nesse caso, para comprovar a ocorrência de uma de 

reação química e isso remete a uma concepção de ciência indutivista de 

acordo com os autores (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002). Esta concepção 

fundamenta a teoria condutivista em relação ao ato de ensinar e aprender e a 

forma de abordar a estratégia de resolução de problemas em sala de aula. 

Entretanto, esta forma de intervenção de P5 na realização do experimento 

pode relacionar-se ao fato de alguns alunos persistirem na idéia de que a 

combustão do álcool trata-se de uma transformação física, sendo que o 

objetivo de aprendizagem da seqüência 9 é levar os alunos a compreender a 

combustão como uma reação química.   

Para representar a composição química das substâncias que 

participam da reação de combustão do álcool, em nível dos átomos dos 

elementos químicos que constituem as moléculas do álcool, dos gases 

oxigênio e carbônico e da água, a docente P5 utiliza a modelagem molecular 

(Santos, 2001) através do modelo de pau e bola confeccionado de bolas de 

isopor coloridas e canudos, isso é observado nos turnos 15 a 21 da seqüência 

9. Tal abordagem está de acordo com o que afirma Santos (2001) no sentido 

de que a aplicação de modelos teóricos pode ser usada para representar e 

manipular a estrutura de moléculas; estudar reações químicas e estabelecer 

relações entre a estrutura e propriedades da matéria. 

 A seqüência 9 nos mostra que alguns alunos, como é o caso de A2, 

possuem dificuldade em entender o que é reação química no contexto da 

combustão do álcool. Desse modo, parece que P5 procura intervir nessa 

situação trazendo o processo de formação da água, como outro contexto que 

ocorre uma reação química. Então, nos turnos de 22 a 29 percebemos que são 

introduzidos os conceitos de equação química, conservação dos átomos dos 

elementos químicos e representação de moléculas utilizando um modelo que 

se aproxima do modelo dos espaços preenchidos (Santos, 2001) para que a 

turma possa ampliar a compreensão sobre o conceito de reação química.  

Entre os turnos 30 e 33, P5 coloca o exemplo da fervura da água com 

a intenção de que a turma possa diferenciar uma transformação física de uma 

reação química. Para isso, mais uma vez se utiliza de um modelo semelhante 
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ao modelo dos espaços preenchidos para comparar a representação das 

moléculas de água que estão no estado liquido, dentro do recipiente, e que 

através da energia fornecida pelo aquecimento passam para estado gasoso 

escapando do recipiente. Desse modo, parece estar claro para a turma que a 

fervura da água caracteriza-se como uma transformação física.    

Apesar da seqüência 9 apontar que P5 conduz a aula sobre reação 

química de forma expositiva, consideramos que no turno 13 parece que a 

intenção desta docente é levar a turma a uma compreensão do conceito de 

reação química em nível macroscópico, quando utiliza o experimento sobre a 

combustão do álcool, buscando uma articulação com o nível microscópico, 

quando utilizada os modelos de pau de bola e um modelo que guarda 

semelhanças como o modelo dos espaços preenchidos para representação 

das moléculas envolvidas na combustão.  
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5. CONCLUSÕES 
_______________________________________________________________ 
 

Este estudo teve a seguinte questão norteadora: Como os professores 
de química abordam a resolução de problemas nas aulas de química do 
ensino médio? Para respondê-la desdobramos tal questão em outras mais 

especificas: O que os professores entendem por resolução de problemas? 
Quais os aspectos em que os professores se baseiam para abordar a 
resolução de problemas envolvendo o conteúdo de estequiometria? Que 
materiais, fontes bibliográficas e recursos didáticos os professores 
utilizam para abordar a resolução de problemas em aulas que envolvem o 
conteúdo de estequiometria? 

Antes de prosseguir com a construção das respostas à questão 

norteadora consideramos importante apresentar alguns pontos relativos às 

diferentes condições vivenciadas pelos cinco professores investigados durante 

a coleta de dados. As professoras P1 e P2 foram entrevistadas em 2008, os 

professores P3, P4 e P5 em 2009. As aulas da docente P5 escolhidas para 

análise foram filmadas em datas disponibilizadas por esta nos meses de 

outubro e novembro de 2009, logo após a realização da entrevista semi-

estruturada. A coleta de dados de P5 foi conduzida desta forma, pois ela 

informou que sua agenda já estava comprometida com reuniões 

administrativas e pedagógicas no mês de dezembro de 2009, as quais seriam 

realizadas no horário de aula da escola (E5) em que atua. Assim, os dados da 

entrevista semi-estruturada e da filmagem das aulas corresponderam à 

realidade destes períodos. 

Inicialmente vamos apresentar as conclusões da análise da entrevista 

semi-estruturada dos cinco professores em relação às três questões 

específicas da pesquisa. Em seguida apresentaremos a análise das aulas 

filmadas da docente P5 que foram transcritas e recortadas em dois episódios. 

As aulas da docente P5 foram escolhidas por possibilitar a construção de 

respostas no sentido mais geral e específico para as questões desta pesquisa.  

As análises da entrevista já apresentadas concluíram que as 

professoras P1 e P4 mantêm modelos de ensino híbridos, isto é, apresentando 

características do ensino por transmissão-recepção e alguns elementos 
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característicos de uma abordagem de ensino construtivista. Enquanto que os 

professores P2 e P3, em relação a sua abordagem de ensino, mantém 

características predominantes do ensino por transmissão-recepção. E a 

professora P5 mantém em seu modelo de ensino elementos que são 

característicos de uma abordagem construtivista.  

Em relação ao que os professores pensam sobre como se aprende, as 

análises mostraram que para os docentes P1 e P4 a aprendizagem ocorre 

através da memorização e descoberta. E para P4 resolver exercícios nas aulas 

de química é também uma forma de aprender. Em contraposição, para o 

professor P3 ocorre aprendizado quando se sabe resolver problemas de 

química. Enquanto que para a docente P2 existe uma ênfase de que se 

aprende pela interação por meio da troca de informação. Para a professora P5 

a aprendizagem ocorre quando são propostas situações de ensino que 

propiciem a investigação em sala de aula e despertem o interesse do aluno.  

A análise da entrevista nos possibilita afirmar que a concepção dos 

professores investigados sobre o ensino e a aprendizagem influencia no seu 

modo de planejar a prática de ensino de química. Assim, no planejamento da 

docente P1 percebe-se uma abordagem de ensino hibrida, apresentando 

características do ensino por transmissão-recepção e por redescoberta. Os 

professores P2 e P4 planejam o ensino privilegiando uma abordagem que foca 

na transmissão-recepção. Estes resultados mostram que o planejamento 

pensado pelos docentes P1, P2 e P4 é subjacente a teoria psicológica 

condutivista, na qual há uma predominância da resolução de exercícios em 

sala de aula. Enquanto no planejamento da professora P5 consta a presença 

de elementos do ensino por investigação visando à resolução de problemas. 

Nesse sentido, esta maneira de pensar o planejamento se fundamenta na 

teoria psicológica construtivista.  

Para os professores P1, P2 e P5 o exercício é uma forma de exercitar e 

treinar conteúdos nas aulas de química. Para P2 é também é uma maneira de 

medir o conhecimento transmitido ao aluno. Já para P3 é um modo de avaliar 

habilidades específicas do aluno e problematizar um exemplo concreto em sala 

de aula. Enquanto para P4 é um exemplo que permite fixar técnicas para 

resolver problemas. 
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Em relação às características de um exercício, os docentes P1, P2, P4 

e P5 expressaram que: existe uma única resposta correta, utilizam técnicas 

conhecidas para chegar a uma solução, é objetivo, possui foco disciplinar, 

prioriza a aplicação de algoritmos na sua resolução e o conhecimento é 

abordado de maneira fragmentada.  

De um modo geral as concepções dos cinco professores investigados 

sobre exercício e suas características se aproximam da definição de exercício 

apresentada nesta pesquisa: exercício é uma situação em que o aluno já 

dispõe de respostas, utilizando de mecanismos que levam a solução imediata, 

priorizando a memorização e reprodução de regras, fórmulas, equações e 

algoritmos (LOPES, 1994).  

Os docentes pesquisados entendem problema do seguinte modo: para 

P1 é um obstáculo a ser vencido pelo aluno, já para P2 é uma situação criada 

para o aluno resolver, para P3 e P4 é uma situação que emerge de um 

contexto, sendo que o docente P4 acrescenta ser também uma situação 

complexa que mobiliza habilidades para sua resolução.   

Embora as concepções dos docentes P1, P2, P3 e P4 sobre o que é 

problema se aproximem do conceito dos autores (KRULIK; RUDNIK, 1980; 

POZO, 1998; LOPES, 1994) se distanciam em parte do conceito de problema 

adotado neste trabalho: problema é uma situação que um sujeito ou um grupo 

quer ou precisa resolver e não dispõe de um caminho rápido e direto que leve à 

solução. Uma situação é concebida como um problema na medida em que 

exista um reconhecimento dela como tal, e quando requer dos que a tentam 

resolver um processo de reflexão ou uma tomada de decisão sobre a estratégia 

seguida para resolução do problema. 

 A professora P5 concebe um problema como uma situação que mobiliza 

processos de argumentação, articulação, análise, comparação, resolução de 

cálculos e tomada de consciência da existência de um problema. Nessa 

perspectiva, a concepção desta professora sobre problema remete a uma 

maior aproximação do conceito de problema adotado nesta pesquisa. 

 A professora P1 mostrou perceber diferenças entre problema e 

exercício, enquanto que a docente P2 apenas percebeu as semelhanças. 

Ambos, P4 e P5 perceberam diferenças e semelhanças entre problema e 

exercício. O docente P3 não distinguiu problema de exercício. 
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Sousa e Fávero (2003) investigaram concepções de professores de 

física do ensino médio sobre resolução de problemas e perceberam que estes 

tendem a interpretar o problema como sendo uma mera aplicação do 

conhecimento conceitual. Em linhas gerais, nossos resultados se assemelham 

aos desta pesquisa, pois as diferenças e semelhanças entre problema e 

exercício parecem não está muito claras para alguns docentes investigados, 

fato este que se tornou evidente quando estes apresentaram dificuldade em 

propor problemas quando foram indagados na quarta questão da entrevista.  

Apesar da docente P2 atuar numa escola profissionalizante, ela não 

busca elaborar, nem oportunizar os alunos a resolver problemas próximos da 

realidade que atuarão como futuros profissionais, sendo este um aspecto 

relevante para a formação de profissionais de quadros técnicos por 

proporcionar a articulação entre teoria e prática. 

Parece que resolver problema para os docentes P1, P2, P3 e P4 

significa o mesmo que resolver exercício. Assim, entendemos que a concepção 

que estes quatro docentes possuem sobre problema e exercício sugere que, 

em suas aulas de químicas, não estão sendo realizadas atividades que 

abordam a resolução de problemas e, sim exercícios. Esta premissa foi 

confirmada quando analisamos na entrevista os resultados que discorrem 

sobre a forma de abordar o conteúdo de estequiometria nas aulas de química 

pelos professores P1, P2, P3 e P4. Ficou evidenciado que nas aulas destes 

professores há uma predominância da abordagem de ensino por transmissão-

recepção com ênfase na resolução de exercícios. Enquanto, a concepção de 

P5 sobre o que é problema pode indicar de que esta docente procura abordar 

problemas nas aulas de química. Esta hipótese foi confirmada, em parte, 

tomando por base os resultados da entrevista por mostrarem que a docente P5 

procura abordar a estequiometria em suas aulas visando a problematização 

deste conteúdo.  

A análise da entrevista mostrou ser o livro didático uma das fontes 

bibliográficas mais utilizadas em sala de aula pelos professores investigados. 

Contudo, os professores P3 e P4 também utilizam revistas, entretanto, as de 

P3 são de divulgação científica. P5 utiliza periódicos na área de ensino de 

química e ciências. Quanto aos materiais P1 usa a tabela periódica e ficha de 

exercícios para abordar a estequiometria. P5 utiliza fichas de atividades 
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constando de problemas e materiais como bolas de isopor e canudo que são 

usados na construção do modelo de pau de bola. Em relação aos recursos 

didáticos, a docente P1 utiliza exclusivamente o quadro e pincel. P2, P3 e P4 

utilizam a internet, sendo que P3 e P4 também usam o datashow. P4 ainda usa 

o quadro, pincel atômico, computador e recursos de laboratório. A professora 

P5 utiliza a experimentação nas aulas sobre estequiometria e modelagem 

molecular através do modelo de pau e bola.  

Os materiais, fontes e recursos didáticos usados por P1 são condizentes 

com a sua forma de abordar a estequiometria nas aulas de química. Situação 

semelhante acontece com P2 e P5. Apesar de P3 e P4 utilizarem fontes e 

recursos mais diversificados, isso, não os tem conduzido a abordar problemas 

nas aulas sobre estequiometria. 

Com base nestes resultados podemos concluir que a proposição e a 

abordagem de resolução de problemas não é uma tarefa fácil de ser concebida 

e concretizada pelo professor na escola. Assim, insistimos na necessidade de 

que o professor perceba a distinção entre o conceito, as características e o 

processo de resolução de exercício e de problema, para que ele se 

conscientize de que a resolução de problemas exige algo mais do professor e 

do aluno do que a realização de exercícios com ênfase na repetição e 

memorização. 

Diante disso, consideramos ser necessária a construção de um 

conhecimento teórico-metodológico pelos professores investigados sobre como 

elaborar e abordar a resolução de problemas nas aulas de química com base 

na didática de ensino de química. Este conhecimento pode ser construído a 

partir da implementação de ações de formação continuada que busquem uma 

articulação teórico-prática e que possam acompanhar o desenvolvimento dos 

professores em sala de aula. Entendemos que esta proposta de formação 

continuada se constitui como uma das contribuições desta pesquisa no sentido 

de pensar em ações que possibilitem melhorar de forma efetiva o ensino e 

aprendizagem baseado na resolução de problemas sobre estequiometria. 

Os cinco docentes pesquisados descreveram conteúdos conceituais que 

podem ser mobilizados e aprendidos na abordagem da estequiometria. 

Contudo, apenas os professores P3 e P4 descreveram conteúdos 
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procedimentais e somente P5 descreveu conteúdos do tipo atitudinal 

relacionados à estequiometria.  

Este resultado mostra que há um maior enfoque dado pelos cinco 

professores ao ensino de conteúdos conceituais relacionados à estequiometria. 

Nesse sentido é preciso que estes docentes se apropriem do significado do 

que é conteúdo procedimental e atitudinal e da tipologia de cada um destes 

conteúdos buscando relação dos conteúdos conceituais específicos de química 

para que possam abordar problemas em sala de aula de modo a promover 

uma aprendizagem da química de forma mais integrada.  

Com base nestes resultados nos reportamos a Gil Peréz (1993) quando 

afirma que para abordar a resolução de problemas em Ciências/Química é 

necessário o ensino e aprendizagem de conteúdos procedimentais e atitudinais 

de forma articulada aos conceituais relativos aos conteúdos específicos de 

cada disciplina.   

Os professores P1, P2, P3 e P4 afirmaram que os alunos apresentam 

dificuldades na compreensão de conceitos químicos relacionados à 

estequiometria quando resolvem questões sobre este conteúdo. Os cinco 

professores investigados afirmaram que estas dificuldades também se referem 

à aplicação da matemática. Outra dificuldade relatada por P5 é que, na maioria 

das vezes, o problema matemático se sobrepõe ao problema químico.       

 Para minimizar as dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução 

de questões sobre estequiometria os professores afirmaram que intervém do 

seguinte modo: P1 permite que os alunos resolvam os exercícios usando a 

máquina de calcular; P2 reforça as aulas com exemplos e exercícios de 

fixação; P3 reforça com exercícios, porém sem trabalhar a lacuna da 

matemática; P4 reforça resolvendo mais exercícios e P5 procura trabalhar a 

deficiência em matemática e introduz a experimentação articulada a uma 

abordagem que se aproxima de um problema qualitativo.    

 Fazendo uma comparação entre o quadro de dificuldades que os 

professores afirmaram ser apresentados pelos alunos na resolução de 

problemas sobre estequiometria e a forma que eles procuram intervir diante 

deste quadro, concluímos que a intervenção mais apropriada parece ser a da 

docente P5 pelo fato de trabalhar em sala de aula a deficiência dos alunos 
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quanto à matemática e introduzir um problema qualitativo que possibilite aos 

alunos reconhecer o problema químico.   

Prosseguiremos com a análise das aulas filmadas da docente P5, 

especificamente, o primeiro episódio que trata da análise da elaboração da 1ª 

atividade. Podemos concluir que na 1ª atividade a professora P5 elaborou um 

problema escolar qualitativo para abordar a estequiometria em sala de aula. 

Este tipo de problema quando abordado em sala de aula pode auxiliar os 

alunos a adquirir hábitos e estratégias de resolução de problemas escolares 

mais próximos aos da ciência (POZO, 1998). E também pode ser uma 

alternativa para que os professores de química do ensino médio venham a 

introduzir problemas relativos ao conteúdo de estequiometria, em sala de aula, 

privilegiando inicialmente uma abordagem qualitativa da química. Além de 

possibilitar os alunos a reconhecer os problemas escolares como seu, no 

sentido de que eles queiram e precisam resolver e não apenas como um 

problema posto pelo professor.  

Quanto ao processo de resolução da 1ª atividade analisado no 

segundo episódio, concluirmos que a forma da docente P5 abordar um 

problema qualitativo sobre estequiometria no contexto da combustão do álcool, 

se aproxima de alguns aspectos da abordagem de ensino por investigação. 

Pois, durante o processo de resolução deste problema já apresentado nas 

seqüências 1 a 6, os alunos do grupo 3 vivenciaram um contexto de 

aprendizagem que interagiram de maneira dialógica com o problema a ser 

resolvido, por meio da reflexão, da capacidade de ouvir e argumentar, de trocar 

idéias com seus pares; desenvolveram habilidades de pensamento e 

emocionais e buscaram resolver um problema cujo contexto se aproxima de 

sua realidade cotidiana. E relevante destacar que segundo Grasselli e 

Colasurdo (2001) estas habilidades se aproximam das características da 

cultura cientifica. 

Outro ponto que podemos concluir a partir da análise das aulas da 

docente P5 é que sua forma de conduzir o processo de resolução do problema 

posto na 1ª atividade traz subjacente alguns aspectos da teoria psicológica 

fundamentada numa perspectiva construtivista. Por exemplo, foi observada a 

busca de uma dependência entre o processo de resolução do problema e o 

conteúdo de estequiometria e reação química inseridos no problema. Outro 
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exemplo evidenciado nas seqüências 1 a 6, foi que a representação mental, a 

compreensão e as idéias prévias do grupo 3 acerca do que é uma reação 

química foram aspectos que influenciaram no processo de resolução do 

problema da 1ª atividade, conforme preconiza Pozo (2002) quando discorre 

acerca dos aspectos que influenciam no processo de resolver problemas. 

A análise da seqüência 8 possibilitou concluir, de um modo geral, que a 

experimentação é abordada pela docente P5, nas aulas sobre estequiometria, 

numa perspectiva construtivista segundo Grasselli e Colasurso (2001) e 

Guimarães (2009) por trazer a tona alguns elementos: permitir uma abordagem 

fenomenológica da combustão do álcool; apontar o papel do professor como 

mediador da discussão; incentivar o pensamento reflexivo sobre o fenômeno 

observado e a elaboração de hipóteses; possibilitar o confronto das hipóteses 

iniciais dos alunos sobre o que acontece na combustão do álcool; introduzir o 

conflito cognitivo no sentido piagetiano (PIAGET, 1977); tornar explicita as 

concepções prévias dos alunos sobre a combustão do álcool; conduzir os 

alunos formulação de novas hipóteses e facilitar a compreensão de conceitos 

químicos, especificamente, o de reação química.  

Podemos concluir a partir da análise da seqüência 9, turno 13, que a 

intenção da docente P5 é proporcionar a turma uma compreensão do conceito 

de reação química em nível macroscópico, quando utiliza o experimento sobre 

a combustão do álcool, buscando uma articulação com o nível microscópico, 

quando utilizada os modelos de pau de bola e outro modelo que guarda 

semelhanças como o dos espaços preenchidos para representação das 

moléculas das substâncias envolvidas na combustão.  

E por fim, comparando os resultados da entrevista com a análise das 

aulas de P5 chegamos a conclusão de que o problema proposto e abordado 

por esta docente na 1ª atividade guarda uma coerência com a sua concepção 

sobre o que é problema, sua forma de pensar o planejamento de ensino e de 

abordar a estequiometria nas aulas de química. Consideramos que este 

cruzamento de análise vem validar a hipótese desta pesquisa de que as 

concepções que os professores possuem sobre como se ensina e se aprende 

e acerca do que é problema e exercício, bem como o processo de 

planejamento e resolução de ambos pode influenciar no modo de elaborar 

problemas e conduzir seu processo de resolução nas aulas de química.       
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A partir da análise dos resultados da entrevista e da aula da professora 

P5 colocamos algumas reflexões acerca da abordagem de resolução de 

problemas na sala de aula de química. O modo como os professores 

investigados abordam a resolução de problemas em sala de aula pode estar 

refletindo uma reprodução do que eles aprenderam e vivenciaram enquanto 

alunos na disciplina de química, e em sua formação inicial enquanto futuros 

professores. Nesse contexto, entendemos que alguns limites podem se 

apresentar à prática do professor, principalmente, se ele não conheceu, não 

aprendeu e nem vivenciou a estratégia de resolução de problemas quer seja 

como estudante de química, em sua formação inicial ou em serviço.  

 Dentre os limites, destacamos o fato do professor possuir dificuldade 

em formular problemas no contexto escolar. Diante disso, autores como Soares 

et. al (2007) afirma ser fundamental que o professor considere alguns aspectos 

essenciais na formulação de um problema, tais como: saber escolhê-lo, pois 

ele deve ser interessante e compatível com o grau de conhecimento dos 

indivíduos; de interpretação fácil; que seja instigador; que motive os alunos; de 

linguagem simples e familiar; de acordo com o percurso escolar tanto individual 

quanto coletivo e que permitam aos alunos experimentar, resolver, desenvolver 

e encontrar sua solução. 

É também necessário que o professor ao elaborar problemas em sala de 

aula possa considerar algumas dificuldades apresentadas pelos alunos quando 

resolvem problemas, dentre elas: dificuldade de utilizar o raciocínio lógico, em 

compreender o enunciado, em representar mentalmente o problema e em 

mobilizar os conhecimentos teóricos que geralmente são insuficientes para 

resolver o problema (GARRET, 1987 citado por MARTÍNEZ LOSADA et al., 

1999). Além da dificuldade dos alunos para resolver novos problemas, 

diferentes dos resolvidos em sala de aula pelo professor (GIL e MARTÍNEZ 

TORREGROSA, 1983; GILBERT 1980; METTES et al., 1980 citado por 

MARTÍNEZ LOSADA et al., 1999). 

 Outro aspecto a considerar, é que se os professores têm procurado 

introduzir problemas em sala de aula, pode ser que os alunos não o tenham 

reconhecido como tal. Essa falta de reconhecimento do problema pode não 

mobilizar os alunos e desafiar sua curiosidade para a busca de solução. Então, 

não é apenas suficiente que o professor proponha o problema, mais que 
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procure despertar o interesse e curiosidade dos alunos em enfrentar o 

problema como seu, a fim de que eles possam resolvê-lo (GIL PÉREZ et al, 

1992). 

Nessa perspectiva, os professores podem apresentar dificuldades em 

conduzir a resolução de problemas em sala de aula, uma vez que esta 

estratégia requer do professor conhecimentos, habilidades e atitudes que 

oriente os alunos a: identificar o problema proposto e reconhecê-lo como seu; 

instigue-os a formular hipóteses, como tentativas de possíveis respostas para 

resolver o problema; propor uma seqüência de atividades a serem 

desenvolvidas pelos alunos e articuladas ao problema; solicitar que eles 

planejem estratégias teóricas e/ou práticas para realizar as atividades e 

resolver o problema; orientar na busca de fontes de informação, materiais e 

recursos que fundamente e permita executar as estratégias planejadas, 

orientar os alunos na seleção de informações relevantes para resolver o 

problema através do registro de dados, observações e interpretação dos 

dados; solicitar que eles elaborem respostas mais fundamentadas com base 

nas estratégias utilizadas para realizar as atividades; gerenciar os trabalhos em 

grupos; orientar os alunos quanto à forma de socializar as respostas para o 

problema, confrontando-as com a de outros grupos e solicitar que eles avaliem 

as respostas obtidas de forma articulada aos procedimentos utilizados para 

resolver o problema (BECERRA LABRA, GRAS-MARTÍ, MARTÍNEZ-

TORREGROSA, 2004; 2005); GIL PÉREZ (1993); STERNBERG, (2000 apud 

SOARES, 2007) e PERALES PALACIOS (1993). 

Propomos como uma possibilidade que busca minimizar, e se possível 

romper com estas limitações, que podem ser impostas ao professor na 

abordagem da estratégia de resolução de problemas no contexto escolar, 

modalidades de formação continuada organizadas através de parcerias entre 

as escolas e instituições formadoras, que privilegiem a adoção de modelos 

didáticos e pedagógicos que correspondam às reais prioridades e 

necessidades dos professores. E possam subsidiar as novas exigências 

requeridas no ofício do professor no que diz respeito à abordagem de 

resolução de problemas com base em resultados de pesquisa nesta área. E 

que também proponham alternativas para acompanhar e auxiliar no 

desenvolvimento teórico e prático e propiciar a troca de experiências 
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vivenciadas com a estratégia de resolução de problema, no lócus de atuação 

do professor, que é a sala de aula. Ressaltamos que esta modalidade de 

formação também pode ser transposta para formação inicial adequando ao 

contexto de cada instituição de ensino superior.  

Entretanto, consideramos que a implementação de tal proposta não é 

algo tão simples e fácil, pois se exige muito investimento das instituições 

formadoras, no sentido de incentivar e preparar, e que haja interesse e 

disponibilidade dos professores formadores na área de Educação em 

Ciências/Química para trabalhar com estratégias de ensino que abordem a 

resolução de problemas tanto no âmbito acadêmico, quanto no espaço escolar. 

Para isso, acreditamos ser fundamental que os professores formadores se 

disponibilizem e compartilhem desta concepção de modalidade de formação 

inicial e continuada.  

Ressaltamos que nesta concepção de formação docente possa está 

inserida as idéias de Schön (1995) sobre o pensamento/conhecimento prático 

do professor, que segundo este autor integra três conceitos: conhecimento na 

ação, reflexão na e sobre a ação e sobre a reflexão na ação. Desta integração 

pressupõe-se a idéia de que tanto formadores quanto professores atuam como 

sujeitos capazes de construir conhecimentos sobre sua prática e não como 

reprodutores de conhecimentos já prontos. 

Do outro lado é preciso que a escola possa estar aberta para participar 

desta modalidade de formação contínua em parceria com instituições 

formadoras dando o apoio necessário e, principalmente, que os professores de 

química desejem participar e disponibilizem suas salas de aulas para trabalhar 

em conjunto com os professores formadores possibilitando compartilhar 

experiências e uma articulação entre teoria e prática no âmbito escolar e 

acadêmico.  
Nessa perspectiva, esta proposta vem corroborar com que afirma Gil 

Peréz et al. (1992) acerca da necessidade dos professores vivenciarem 

estratégias de resolução de problemas quer seja na sua formação inicial ou 

continuada entendida como um suporte teórico-metodológico que possibilite a 

concretização desta estratégia nas aulas de ciências/química. 

A partir das conclusões apresentadas propomos algumas sugestões 

para pesquisas posteriores: 
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- Elaborar, implementar e analisar o desenvolvimento de uma proposta de 

formação continuada, em parceria entre a escola e a instituição de ensino 

superior, que possibilite aos professores planejar e vivenciar a estratégia de 

resolução de problemas em suas salas de aula. 

- Elaborar e analisar o desenvolvimento da estratégia de resolução de 

problemas na disciplina de química geral nos cursos de licenciatura em 

química. 

- Analisar o processo de elaboração e desenvolvimento da estratégia de 

resolução de problemas por graduandos do curso de licenciatura em química 

na disciplina de metodologia do ensino de química.  

- Identificar e analisar as estratégias que os alunos do ensino médio utilizam 

para resolver problemas sobre estequiometria. 

- Elaborar, desenvolver e analisar seqüências didáticas que envolvam a 

estratégia de resolução de problemas articulada a atividades experimentais 

com o objetivo de avaliar sua contribuição para a aprendizagem de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais sobre estequiometria em salas e aula 

do ensino médio. 

- Investigar o que pensam os docentes sobre problema, exercício, suas 

diferenças e semelhanças e a forma de abordar a resolução de problemas em 

outras disciplinas na área de educação em ciências naturais.  
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APÊNDICE – 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

Entrevista Semi-estruturada 
 

Aspectos Gerais  
 
Escola:______________Disciplina que leciona:___________Data:__________    

Nome:_________________________________________________________  

Formação acadêmica:_____________________________________________ 

Tempo experiência profissional docente:_______________________________ 

Modalidade/cursos que leciona:______________________________________ 

Realiza ou se utiliza de pesquisa na área de ensino que atua?______________ 

Participa de formação continuada pela instituição que leciona?_____________ 

Usa algum livro didático como referência?_____Qual?____________________ 

 

Aspectos Específicos 
 

Q1. O que você faz para ensinar química? 

Q2. Para você, como o aluno aprende?  

Q3. Para você o que é um exercício nas aulas de química? Dê exemplos. 

Q4. Para você o que é um problema nas aulas de química? Dê exemplos. 

Q5. Você percebe diferenças e semelhanças entre problemas e exercícios? 

Quais são? Dê exemplos.  

Q6. Como você faz seu planejamento de ensino para ministrar as aulas de 

química? Dê um exemplo da última aula que você deu.  

Q7. O que você faz para abordar a temática estequiometria nas aulas de 

química? Dê um exemplo das últimas aulas que você deu sobre essa temática.  

Q8. Que materiais, fontes bibliográficas e recursos didáticos você utiliza para 

abordar a resolução de problemas em aulas de química que envolvem o 

conteúdo de estequiometria?  
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Q9. Com base na leitura do texto a seguir descreva no quadro A exemplos de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que podem ser mobilizados 

e aprendidos na abordagem da temática estequiometria.  

Alguns professores e pesquisadores interessados em discutir e em 

estabelecer o que realmente se ensina na escola, propuseram que tudo o que 

é passível de aprendizagem é um conteúdo. Assim, na realização de tarefas 

envolvendo as temáticas reação química e estequiometria, os alunos podem 

aprender e mobilizar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Os 

conteúdos conceituais se referem aos fatos, princípios e conceitos construídos 

pela humanidade ao longo da história, em outras palavras ao “saber sobre”. Os 

conteúdos procedimentais referem-se ao “saber fazer”, isto é, a técnicas, 

métodos e habilidades mobilizados na execução de certas tarefas. Enquanto, o 

conteúdo atitudinal refere-se ao “ser”. Em outras palavras, são atitudes dos 

alunos para com a ciência que remetem ao seu posicionamento pessoal em 

relação a fatos, conceitos e métodos caracteristicamente científicos. As 

atitudes científicas também constituem o conteúdo atitudinal e se relacionam 

especificamente com a predisposição dos alunos a uma conduta, ou uma 

maneira de ser, supostamente científica (CAMPOS & NIGRO, 1999).  

 
Quadro A: Conteúdos de ensino-aprendizagem 

Conteúdos conceituais Conteúdos 
procedimentais 

Conteúdos atitudinais 

   
   
   
   
   
   
 

Q10. Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos quando resolvem 

questões envolvendo a temática estequiometria? 

Q11. O que você faz para minimizar essas dificuldades?  

 


