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RESUMO 

Problem-Based Learning (PBL
problemas centradas no aluno, criada no curso de Medicina da Universidade McMaster, 
Canadá, ao final da década de 1960 (BARROWS, 1986), buscando superar a defasagem 
entre o início do curso (formação domin
acadêmicos (LOPES et. al, 2011). Os problemas, como marco inicial, direcionam novo 
percurso de aprendizagem, diferentemente dos tradicionais exercícios finais de conteúdos 
(RIBEIRO, 2008). Contudo, seus 
ensino médio/técnico de Química, provocaram este trabalho à investigação de sua eficácia 
nesse contexto. METODOLOGIA
Maranhão – Campus Bacabal, em agosto de 2019, para um público de 39 alunos de ensino 
médio/técnico em Química, na disciplina de Operações Unitárias. Adotou
Caso Investigativo, em três etapas:
apresentação da metodologia e caso (problema);
ao caso investigativo;3. Questionários cognitivo (1ª etapa), e pedagógico, de 
impressões aos métodos alternativo e tradi
do Questionário Cognitivo (10 questões) demonstrou uma média de 29% de acertos antes, 
contra 50%, após a metodologia, sinalizando aprendizagem via PBL, comprovando sua 
eficácia. Quanto ao Pedagógico, todos consid
química através do Caso Investigativo
“ótima” ou “excelente”. Através da PBL, os alunos desenvolvem capacidades investigativas 
e resolvem problemas, portanto, aprend
MACHADO, 2017).Vale ressaltar preferência de 89% pelo 
combinando tradicional, indicando anseio discente por novidades metodológicas, 
aproximação da realidade, objeto de estudo, e aprendiza
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PBL) é a metodologia que media sequências didáticas de 
problemas centradas no aluno, criada no curso de Medicina da Universidade McMaster, 
Canadá, ao final da década de 1960 (BARROWS, 1986), buscando superar a defasagem 
entre o início do curso (formação dominantemente teórica), e o início da prática médica dos 
acadêmicos (LOPES et. al, 2011). Os problemas, como marco inicial, direcionam novo 
percurso de aprendizagem, diferentemente dos tradicionais exercícios finais de conteúdos 
(RIBEIRO, 2008). Contudo, seus escassos registros na literatura brasileira, referentes ao 
ensino médio/técnico de Química, provocaram este trabalho à investigação de sua eficácia 

METODOLOGIA: A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal do 
Campus Bacabal, em agosto de 2019, para um público de 39 alunos de ensino 

médio/técnico em Química, na disciplina de Operações Unitárias. Adotou
, em três etapas:1. Questionário cognitivo semiaberto; Microaula: 

apresentação da metodologia e caso (problema);2. Seminário de socialização de respostas 
Questionários cognitivo (1ª etapa), e pedagógico, de 

impressões aos métodos alternativo e tradicional.RESULTADOS E DISCUSSÃO
(10 questões) demonstrou uma média de 29% de acertos antes, 

contra 50%, após a metodologia, sinalizando aprendizagem via PBL, comprovando sua 
Quanto ao Pedagógico, todos consideraram aproveitamento bom/razoável da teoria 

Caso Investigativo, e para 76%, esta foi uma abordagem de ensino 
“ótima” ou “excelente”. Através da PBL, os alunos desenvolvem capacidades investigativas 
e resolvem problemas, portanto, aprendem ativamente (AIDOO et al, 2016; SILVA; 

Vale ressaltar preferência de 89% pelo ensino alternativo
, indicando anseio discente por novidades metodológicas, 

aproximação da realidade, objeto de estudo, e aprendizagem significativa (CUNHA et al., 
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) é a metodologia que media sequências didáticas de 
problemas centradas no aluno, criada no curso de Medicina da Universidade McMaster, 
Canadá, ao final da década de 1960 (BARROWS, 1986), buscando superar a defasagem 

antemente teórica), e o início da prática médica dos 
acadêmicos (LOPES et. al, 2011). Os problemas, como marco inicial, direcionam novo 
percurso de aprendizagem, diferentemente dos tradicionais exercícios finais de conteúdos 

escassos registros na literatura brasileira, referentes ao 
ensino médio/técnico de Química, provocaram este trabalho à investigação de sua eficácia 

a no Instituto Federal do 
Campus Bacabal, em agosto de 2019, para um público de 39 alunos de ensino 

médio/técnico em Química, na disciplina de Operações Unitárias. Adotou-se o método PBL 
Questionário cognitivo semiaberto; Microaula: 

Seminário de socialização de respostas 
Questionários cognitivo (1ª etapa), e pedagógico, de 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise 
(10 questões) demonstrou uma média de 29% de acertos antes, 

contra 50%, após a metodologia, sinalizando aprendizagem via PBL, comprovando sua 
eraram aproveitamento bom/razoável da teoria 

, e para 76%, esta foi uma abordagem de ensino 
“ótima” ou “excelente”. Através da PBL, os alunos desenvolvem capacidades investigativas 

em ativamente (AIDOO et al, 2016; SILVA; 
ensino alternativo, mesmo 

, indicando anseio discente por novidades metodológicas, 
gem significativa (CUNHA et al., 
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2017).CONSIDERAÇÕES FINAIS
PBL na aprendizagem de Química, bastante aprovação e, ainda, preferência discente, em 
relação ao modelo tradicional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebeu-se, apesar dos tímidos resultados, eficácia da 
PBL na aprendizagem de Química, bastante aprovação e, ainda, preferência discente, em 
relação ao modelo tradicional. 

Aprendizagem; PBL; Problemas 

se, apesar dos tímidos resultados, eficácia da 
PBL na aprendizagem de Química, bastante aprovação e, ainda, preferência discente, em 


