
A IMPORTÂNCIA DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS

CARLOS BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
VANDO KLEBER SANTOS SOARES
ERIVANILDO LOPES DA SILVA

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO
No ensino de Ciências, entre as metodologias que colocam o aluno no centro do processo encontra-se o ensino por
investigação. Nessa perspectiva, a postura ativa do discente é incentivada por meio de situações-problema que, se
pautadas em fenômenos reais e devidamente problematizadas pelos docentes, podem proporcionar investigações e
debates propícios ao desenvolvimento de competências e habilidades por parte dos educandos. Visando contribuir para
a divulgação das potencialidades do ensino por meio de situações-problema, este trabalho propõe uma situação
envolvendo o conteúdo químico “soluções”, cuja elaboração faz parte do escopo de uma pesquisa em andamento sobre
o potencial das atividades investigativas no ensino de Ciências, e analisa de que maneira a sua utilização pode
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem.
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ABSTRACT
       The teaching of science, between the methodologies that put the student at the center of the process is education for
investigation. From this perspective, the active role of the student is encouraged through problem situations, if guided in
real phenomena and properly problematized by teachers, can provide investigations and discussions conducive to the
development of competencies and skills by the students. To contribute to the dissemination of educational potential
through problem situations, this paper proposes a situation involving the chemical content "solutions", whose preparation
is beyond the scope of an ongoing study on the potential of research activities in science teaching and analyzes how its
use can contribute to the teaching-learning process.
 
Keywords: investigative activities, problem situation, solutions.
 

INTRODUÇÃO
 
     No âmbito do ensino de Ciências da Natureza, no ensino médio, formar um cidadão crítico significa proporcionar
condições para o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam uma maior familiaridade com as
inovações científicas, tecnológicas e as consequências trazidas por estas à sociedade a qual está inserido. Desse
modo, o aprendiz pode participar de maneira ativa desses acontecimentos, sentindo-se motivado a contribuir para a
solução dos problemas que fazem parte da sua realidade (SCARPA; SILVA, 2013).
     Na literatura, é crescente o número de trabalhos que propõem alternativas ao modelo tradicional de ensino e
colocam o discente no centro do processo, a destacar, por exemplo, as Orientações Educacionais Complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+). De acordo com esse documento, diante das rápidas
transformações e difíceis contradições do mundo atual, o ensino médio deve criar condições para que o educando

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_importancia_das_situacoesproblema_no_desenvolvimento_de_ativida.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



possa argumentar, compreender, enfrentar problemas de diferentes naturezas, agir de forma solidária e, especialmente,
adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, 2002).
     Estratégias elaboradas com o propósito de desenvolver tais habilidades são denominadas Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem (BERBEL, 2011). Dentre elas encontram-se as Atividades Investigativas ou Ensino por
Investigação, onde a construção do conhecimento ocorre a partir de uma situação-problema que motive o aluno a refletir
e a buscar explicações, participando ativamente do processo que leve à resolução da mesma (AZEVEDO, 2004). Adotar
o ensino por investigação não significa formar cientistas, mas pessoas que, de maneira não superficial, possam refletir
criticamente sobre como se faz Ciências (CAMPOS; NIGRO, 1999).
     Nas produções encontradas sobre essa área, percebem-se diferentes abordagens para o ensino por investigação.
Todas apresentam algumas características em comum: o engajamento dos alunos na realização dos trabalhos, a
emissão de hipóteses para a resolução do problema, onde os conhecimentos prévios dos discentes são identificados, a
busca por informações que auxiliem na construção de respostas para o desafio em questão e a socialização das
conclusões onde, através de um grande debate, elas serão validadas ou rejeitadas pelo grupo, permitindo assim a
construção do espírito científico. (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).
     O alcance dos objetivos no desenvolvimento do ensino por investigação depende, dentre outros fatores, do problema
que será apresentado aos discentes. De acordo com Meirieu (1998), uma situação-problema deve propor ao sujeito uma
tarefa que não seja possível a sua realização sem efetuar uma aprendizagem precisa. Isso ocorre à medida que são
vencidos os obstáculos na sua realização. A transposição do obstáculo, que deve representar um patamar no nível
cognitivo do sujeito, é indispensável para a execução da tarefa.
     Ensinar com base na resolução de problemas significa disponibilizar situações onde os discentes possam utilizar os
conhecimentos disponíveis para dar resposta a situações variáveis e diferentes. Deve-se habituar os estudantes a
encontrar, por si mesmos, respostas para questões que os inquietam ou que eles precisam responder, ao invés de
esperar o docente transmitir uma resposta já elaborada (POZO, 1998).  
     Muitos professores entendem o problema como uma pergunta que deve ser respondida através de uma fórmula ou
conjunto de fórmulas articuladas e antecipadamente conhecida pelos alunos (LOPES, 1994). Instrumentos elaborados
de acordo com essa concepção não fazem parte de uma atividade investigativa. Antes de elaborar um problema, é
preciso saber que ele não deve possuir uma solução que pode ser obtida a partir de um caminho rápido e direto. Isso
permite a existência de um debate no ambiente escolar, onde as hipóteses levantadas são aceitas ou rejeitadas. Nesse
percurso, o aluno utiliza conhecimentos construídos em situações anteriores, mas como um degrau para a aquisição de
um novo conhecimento e não simplesmente para obter uma resposta.
     De acordo com Silva e Núñez (2002), no aspecto conceitual da situação-problema, deve-se refletir a incongruência
entre o conhecido e o desconhecido, fato que gera a atividade cognoscitiva. No aspecto motivacional do problema,
encontra-se o grau de novidade do que não é conhecido, que orienta a necessidade do estudante de sair dos limites do
conhecimento já construído. Desse modo, pode-se afirmar que um problema deve ser: 1) fruto da internalização da
contradição característica do conflito cognitivo; 2) de interesse do aluno, o que favorece a motivação dos mesmos; 3)
possível de ser resolvido, usando um método adequado, o que origina uma nova construção do conhecimento.
     Levando em consideração essas características e visando contribuir para a divulgação das potencialidades do ensino
por investigação, através da resolução de problemas, este trabalho propõe uma situação-problema, que pode ser
utilizada para ensinar o conteúdo químico “soluções”, e analisa de que maneira a sua utilização pode facilitar o processo
de ensino-aprendizagem. Sua elaboração faz parte do escopo de uma pesquisa em andamento sobre o potencial das
atividades investigativas no ensino de Ciências.      
 
SITUAÇÃO-PROBLEMA: POTENCIAL PROMOTORA DE INVESTIGAÇÕES E DISCUSSÕES NO AMBIENTE
ESCOLAR
 
     Pode-se afirmar que, em geral, os estudantes apresentam muitas dificuldades na aprendizagem dos conteúdos
químicos (ECHEVERRÍA, 1996). A partir dessa constatação, pode-se fazer o seguinte questionamento: como algo tão
importante para interpretar vários fenômenos do cotidiano pode parecer tão complexo e não despertar motivação
alguma ao ser investigado?
     Vários são os docentes de química que, em virtude da formação recebida em cursos de licenciatura, possuem uma
visão simplista da atividade docente. Eles entendem que a função do ensino é transmitir conteúdos que devem ser
retidos na mente dos alunos e que, para ensinar, basta saber um pouco do conteúdo específico (SCHNETZLER;
ARAGÃO, 1995). Nessa abordagem, as situações do cotidiano, quando utilizadas, tem a mera intenção de exemplificar,
de modo superficial, as informações transmitidas. Atitudes como essa não são capazes de despertar o interesse pela
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investigação. Quando um simples acontecimento do dia-a-dia é problematizado, e não simplesmente citado de modo
estanque em uma aula de química, é possível utilizá-lo para desafiar, instigar o pensamento crítico e,
consequentemente, a argumentação nas discussões em sala (SILVA; NÚÑEZ, 2002). Isso porque, em virtude do
problema em questão estar de algum modo relacionado à vida do discente, ele poderá participar da aula, partilhando
seus conhecimentos prévios sobre o tema, assumindo assim uma postura ativa no processo de ensino-aprendizagem.
     Cabe ao professor o papel de mediar essa participação discente, organizando as atividades, formulando novas
perguntas, gerando polêmica sobre as possíveis soluções propostas para a resolução do problema, contribuindo para o
transito do conhecido ao desconhecido e, consequentemente, a evolução conceitual dos alunos (SILVA; NÚÑEZ, 2002).
      No ensino de Química, a compreensão sobre o conteúdo químico “soluções” é de fundamental importância, uma vez
que tal coneito perimite compreender questões relacionas a alimentos, materiais de limpeza, remédios, cosméticos, ou
seja, materiais que fazem parte da vida diária. Além disso, conceitos relacionados a essa temática são constantemente
acionados em discussões de outros temas, como as reações químicas, eletroquímica e o equilíbrio químico (CARMO;
MARCONDES, 2008). Isso justifica a escolha do tema presente na situação-problema proposta e analisada neste
trabalho. Eis a situação:
 
 
Solução para o refresco
Os amigos de Mariana adoram refresco! Sempre que a turma se reunia para estudar ou para ver um bom filme, dois
deles ficavam responsáveis por levar, cada um, dois litros dessa bebida. Em uma dessas reuniões, onde a turma iria
estudar para a prova de Química, as responsáveis por levar o refresco foram Mariana e sua colega Rita. As duas, em
suas casas, prepararam a bebida adicionando água a um preparado sólido artificial para refresco (pó para refresco), da
mesma marca, sabor uva. Ao prepararem a bebida, as estudantes pareciam estar pensando nas belas questões de
Química, pois o refresco de Mariana estava “forte” e o de Rita estava “fraco”.
   A embalagem do pó utilizado pelas estudantes continha 40g do material e apresentava a seguinte informação: “Faz 1
litro”. Certamente, as alunas não viram isso, pois para preparar a quantidade desejada, uma delas utilizou “um pacote e
meio” e a outra usou “dois pacotes e meio” do pó. O sabor, nada agradável, logo foi percebido pelos primeiros
estudantes que provaram o refresco. Começaram, então, a sugerir maneiras de tentar melhorar o sabor da bebida.
 
Para refletir
1) Quem utilizou “um pacote e meio” do pó para preparar a bebida? Explique sua resposta.
2) Quantos gramas de pó há em 0,5 L do refresco preparado por Mariana?
3) Se toda a bebida preparada por Rita fosse igualmente distribuída em 5 copos, qual seria a quantidade do pó,
em gramas, presente em cada um desses copos?
4) Quais procedimentos poderiam ser adotados para tentar melhorar o sabor das bebidas feitas por Mariana e
Rita? Explique sua resposta.
 
     A situação traz um fato do cotidiano e utiliza uma linguagem acessível ao aluno. São dois pontos positivos na
tentativa de despertar o interesse do mesmo. Vale destacar que, de acordo com Perrenoud (2000), para elaborar uma
situação-problema adequada, é importante conhecer as possibilidades dos estudantes no enfrentamento da mesma. Ela
deve ser um desafio sem, contudo, estar fora do alcance de resolução dos discentes.
     A situação proposta, por não ter um alto grau de complexidade, pode ser aplicada em ambientes onde os educandos
têm pouca, ou nenhuma familiaridade com o ensino por investigação. Assim como afirma Borges (2002), a ideia é que
inicialmente as situações sejam simples e que, à medida que os alunos adquirem maior intimidade com o método,
ocorra uma progressão no nível de complexidade das mesmas. O autor destaca que ensinar a pensar criticamente é
difícil e requer tempo. Isso significa que não se deve esperar progressos rápidos no desempenho e na autonomia dos
aprendizes.
     Considerando as características do ensino por investigação, inicialmente, o docente pode formar pequenos grupos e
apresentar a situação-problema, solicitando que os discentes discutam e proponham respostas para os
questionamentos (elas serão avaliadas por toda a turma em uma discussão posterior). Após a apresentação e antes da
discussão em grupo, ele pode desenvolver alguma atividade que permita, a partir da sua mediação, a construção do
conhecimento sobre conceitos básicos, como os de soluto, solvente, solução, dissolução e solubilidade. Pode ser, por
exemplo, um experimento simples onde os alunos preparam algumas soluções. Além disso, é recomendado que ele
disponibilize recursos, como textos de internet e livros didáticos, que sirvam como fonte de pesquisa para embasar os
discentes na elaboração de hipóteses para solucionar o problema.
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     A primeira das quatro questões propostas para reflexão é de interpretação de texto e sua resposta é facilmente
encontrada na situação. A intenção é fazer com que o discente sinta-se capaz de prosseguir a reflexão até o problema
central (quarta questão). Ao mediar o debate sobre essa questão, o professor pode, a partir dos termos “forte” e “fraco”
(utilizados no cotidiano do discente), trabalhar as ideias de “solução concentrada” e “solução diluída”.
     As questões dois e três podem ser resolvidas utilizando a “regra de três simples” da matemática. O objetivo é fazer
com que os alunos percebam que, em uma solução, o soluto encontra-se igualmente distribuído em todo o solvente, o
que explica a proporção entre as quantidades desses componentes. Isso significa debater os aspectos quantitativos das
soluções por meio da relação entre estes e os qualitativos. Na discussão sobre essas perguntas, o mediador pode
trabalhar as formas de expressar a concentração das soluções sem, contudo, valorizar a memorização e utilização de
fórmulas na resolução de questões sobre o tema, característica do método tradicional de ensino que não contribui para
uma aprendizagem duradoura.
     A questão quatro é o principal problema da situação proposta. De acordo com Silva, Núñez e Ramalho (2008), ele
pode ser considerado um problema aberto, uma vez que permite mais de uma resposta considerada correta. Diante de
uma resposta como: “deve-se adicionar mais água ao refresco de Mariana”, o mediador poderia promover um debate
sobre a relação entre os aspectos qualitativos e quantitativos da diluição, mais uma vez sem valorizar a utilização de
fórmulas geralmente presentes nos livros didáticos. Ao se deparar com uma resposta do tipo: “deve-se adicionar mais
pó ao refresco de Rita”, o docente poderia enriquecer a discussão com perguntas como: “Quanto?”; “E se os estudantes
não tivessem mais pó?”. São indagações como essas que irão orientar a elaboração de novos argumentos e,
consequentemente, uma maior aprendizagem. É por isso que, em uma atividade investigativa, a condução da mesma é
tão importante quanto a etapa de elaboração da situação-problema.
     A importância do papel do professor neste processo é percebida na seguinte afirmação de Azevedo (2004):
 
Muito mais que saber a matéria que está ensinando, o professor que se propuser a fazer de sua atividade didática uma
atividade investigativa deve tornar-se um professor questionador, que argumente, saiba conduzir perguntas, estimular,
propor desafios, ou seja, passa de simples expositor a orientador do processo de ensino (AZEVEDO, 2004, p.25).
 
     Espera-se que, durante a mediação, apareça resposta do tipo: “deve-se misturar os dois refrescos”. Essa é uma
ótima oportunidade para debater e entender as misturas de soluções que possuem mesmo soluto e solvente (prever as
novas concentrações, saber o que as diferencia das diluições, etc.).
     A participação ativa do discente, na realização de experimento, na pesquisa utilizando os materiais disponibilizados e
no debate com os colegas, é uma característica fundamental para que esta atividade seja considerada investigativa.  
     É importante destacar que essa situação-problema não contempla todo o conteúdo químico “soluções”. Nada impede
a utilização de outros problemas para que sejam discutidas, por exemplo, as misturas de soluções que envolvem
reações químicas e a relação entre solubilidade e temperatura (pontos não contemplados na situação proposta).
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
       Bachelard (1996) afirma que “todo conhecimento é resposta a uma questão”. Acreditando nisso, os autores deste
trabalho defendem a constante presença da ação de problematizar nas aulas de Ciências. Essa atitude é a base do
ensino por investigação, metodologia cujo sucesso depende da elaboração adequada de uma situação-problema, ponto
de partida para a construção do conhecimento.
       A análise da situação-problema proposta indica que, a partir de indagações simples acerca do cotidiano dos
discentes, é possível estabelecer um ambiente educacional propício ao debate, ação que permite uma postura ativa do
aluno no processo de ensino-aprendizagem.
       Assim como afirmam Carmo e Marcondes (2008), acredita-se que as situações concretas, do dia-a-dia, facilitam o
processo onde os alunos, em suas estruturas de pensamento, transitam de níveis menos complexos a mais complexos.
A maneira como o docente conduzirá suas aulas, motivando e desafiando os educandos, é outro fator determinante
para o alcance dos objetivos de aprendizagem da metodologia aqui discutida. 
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