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O que são problemas? 



Para Pozo  (1998), são situações 

abertas e sugestivas que exigem 

dos alunos uma atitude ativa e um 

esforço para buscar suas próprias 

respostas. 

 Promove o domínio de procedimentos e a  utilização 

dos conhecimentos disponíveis, para dar resposta a 

situações variáveis e diferentes. 

 Ensinar os alunos a resolver problemas significa habituá-los 

a encontrar por si mesmos repostas às perguntas que os 

inquietam ou que eles precisam responder, ao invés de 

esperar uma resposta já elaborada por outros e transmitida 

pelo livro-texto ou pelo professor. 

 



Echeverría (1998) acredita que o ato de resolver 

problemas consiste em fazer com que os 

estudantes criem hábitos e atitudes para enfrentar 

a aprendizagem como um problema para o qual 

deve ser encontrada uma resposta.  

Trabalhar com RP não é somente ensinar a 

resolver problemas, mas também ensinar a propor 

problemas para si mesmo, a transformar a 

realidade em um problema que mereça ser 

questionado e estudado.  



 Lester (1983) define um problema como uma 

situação que um indivíduo ou um grupo quer ou 

precisa resolver e não dispõe de um caminho 

rápido e direto que o leve à solução. Isto significa 

que um problema somente será concebido como tal 

quando o resolvedor não dispõem de estratégias 

automáticas  para solucionar tais situações. 



Como apontam Pozo e Postigo (1998) “um 

problema é uma situação nova ou diferente do 

que já foi aprendido, que requer a utilização de 

estratégias e técnicas já conhecidas”.  

Para Garret e Gil Pérez (1994), “os problemas 

deviam surgir como surgem os problemas para 

os cientistas, isto é, sem se saber qual a 

resposta e sendo necessário, perante eles, 

fazer reformulações e estratégias de 

abordagem que conduzam a possíveis 

soluções”. 



Para Diniz (2001) a RP é uma perspectiva 

metodológica que corresponde organizar o 

ensino, inclui uma postura frente ao que é 

ensinar e o que significa aprender. A partir 

dessa visão, um problema é definido como algo 

que não possui solução evidente e que exige 

de seu resolvedor conhecimentos prévios e 

autonomia para usá-los na busca da solução. 

Desse modo, rompe-se com a visão limitada de 

problemas chamados convencionais, propostos 

por alunos e professores.  



A RP pode ser uma estratégia muito eficaz para 

ser trabalhada no sistema educacional por isso, 

como apontam Echeverría e Pozo (1998), deveria 

constituir um conteúdo necessário às diversas 

áreas do conhecimento, estando esta relacionada 

à aquisição de procedimentos eficazes para a 

aprendizagem.  

 

Estruturar um ensino por RP significa planejar 

situações para que os alunos consigam buscar 

estratégias adequadas para a sua resolução. 



Um trabalho baseado em RP só terá sucesso se o 

professor utiliza essa metodologia rotineiramente 

em suas aulas pois, nada adianta propor um 

problema e esperar a sua resolução com sucesso 

se o estudante não desenvolveu esse hábito na 

rotina escolar.  



PROBLEMAS? 

O livro didático apresenta problemas? 

 

 

 

 

 



Problemas ou exercícios? 

 

Qual a diferença? 



Um problema é uma situação na qual para 

resolvê-lo  o aluno tem que dispor de técnicas 

e conhecimentos já construídos e ainda ser 

capaz de construir novos conceitos.  

 



Um exercício é a repetição de técnicas  que ele já 

conhece para resolvê-lo. Geralmente o  aluno 

soluciona de forma direta e eficaz o que lhe foi 

proposto utilizando alguma fórmula ou um modelo 

demonstrado pelo professor.  

A maioria dos livros didáticos 



A solução de problemas representa para o aluno 

uma demanda cognitiva e motivacional maior do 

que resolução de exercícios.  

 

Quando um aluno depara-se com um problema, 

deve pôr em ação uma série de habilidades e 

conhecimentos para ter sucesso em sua 

resolução. Os tipos de problemas são 

diferenciados, o que implica em habilidades e 

conhecimentos diferentes para solucionar cada 

problema. 



Experiência com a metodologia da 

resolução de problemas na 

educação básica 



Os problemas propostos no Ensino Básico 

seguem uma sequência didática semelhante 

aquela apresenta por ZULIANI e 

ÂNGELO(2001b) 

ZULIANI, Silvia Regina Quijadas Aro.; ÂNGELO, Antônio Carlos Dias. O querer 

aprender: aspectos relacionados ao conhecimento e controle do processo de 

aprendizagem num grupo de licenciatura em Física.. in: Universidade Federal de 

Ouro Preto. Ouro Preto. Atas do V Congresso de Ciências humanas, Letras e Arte, 

2001 b. 



A sequência  de organização do trabalho  

1- Organização conceitual para a atividade. 

 

 



2- Organização do trabalho, proposição dos problemas e 
estruturação da atividade prática 



3- Execução da atividade prática 



4- Socialização das estratégias elaboradas 



5- Análise e comparação das diferentes 
soluções propostas 



6- Entrega do relatório descritivo 











Pense em algumas unidades de medidas 

trabalhadas em Química. Cite-as? 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

 



P1- Há substâncias muito comuns usadas em 

laboratório e no mundo cotidiano. Precisamos 

saber como reconhecê-las, quais são suas 

características e porque elas são substâncias 

químicas tão importantes. A conservação das 

concentrações destas substâncias dentro de 

certos limites em células de plantas e de 

animais é necessária para a sobrevivência dos 

organismos vivos. Quase todos os produtos de 

consumo que nos rodeiam fizeram uso destas 

substâncias no decorrer de sua fabricação.  

 



Como exemplos podemos citar: a aspirina que contém o 

ácido acetilsalisílico (CH3(CH2)COOH), o gel para 

barbear que contém ácido palmítico (CH3(CH2)14COOH), 

ácido acético (CH3COOH), a máscara com argila para 

limpeza de pele oleosa, que contém hidróxido de cromo 

II (Cr(OH)2) e ácido cítrico (C6H8O7), os condicionadores 

e shampoos, que contém além do ácido cítrico o 

hidróxido de sódio (NaOH), o complexo de limpeza de 

pele, que contém ácido fosfórico(H3PO4) etc. 

Diante desse conjunto de informações, responda: 

 

1- O que significa pH? Podemos considerar como uma 

unidade de medida? Como você pode calculá-lo?  

 

2-Como você pode identificar o pH de substâncias em 

nível experimental? 

 



P2- Aprofundando os conceitos de ácido e 

base, segundo algumas teorias científicas. 

Algumas das experimentações realizadas no 

problema I geram novos problemas. Por exemplo, 

por que a amônia (NH3), espécie que não possui 

hidroxila (OH- )se comporta como uma base? Por 

que quando sentimos dor de estômago ou azia 

tomamos bicarbonato de sódio, ou um outro 

antiácido? Você possivelmente terá dificuldades 

para responder essa questão utilizando apenas os 

conhecimentos tratados até aqui, sugerimos que 

procure aprofundar seus conhecimentos teóricos 

antes de tentar resolver o problema. 

 



Pr. 3- Trabalhando com reações de 

neutralização. 

Muitas pessoas têm como problemas de saúde 

gastrite. Seus sintomas são diversos, o mais 

comum 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? Faça uma 

relação desse experimento com algumas unidades 

de medidas que você conhece e usa para resolver 

esta situação. 

 



Pr4-A chuva ácida provoca diversos danos 

ambientais, por exemplo, danificação de estátuas 

e estruturas prediais, elevação do pH em rios e 

solos , etc. Pesquise os efeitos ambientais 

causados pela chuva ácida e proponha 

experiências que demonstrem esses danos. 
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