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Uma das estratégias utilizadas para melhorar a aprendizagem em ensino de ciências 
é a aprendizagem baseada em problemas (PBL sigla em inglês) onde o aluno é 
incentivado a resolver os problemas que relacionam conteúdo com atividade 
cotidiana. Uma das características do enfoque PBL são questões com enunciados 
simples, objetivos, sem pistas falsas e que despertam o interesse dos alunos pela 
discussão. É necessário estabelecer a estratégia pedagógica focada no aluno, onde 
ele aprenda mediado pelo professor que busca desenvolver a autonomia do aluno. 
O problema é o ponto principal no processo de PBL, pois, serve de estímulo para a 
aprendizagem. É importante que o contexto seja real de modo que o aluno possa se 
sentir envolvido no problema e as questões iniciais sejam orientadas pelo professor. 
É necessário que o aluno tenha acesso a fontes de pesquisa, a partir daí, cabe ao 
aluno estruturar a sua própria aprendizagem, partilhando ideias entre o grupo, sendo 
o trabalho de grupo essencial para este processo. O enunciado deve ser construído 
com objetivos previamente determinados e sempre partindo de exemplos da vida 
real, procedendo que o mesmo pense a respeito do assunto e tente encontrar a 
resposta, levando o aluno a procurar mais informações e refletir mais sobre o 
conteúdo. O professor tem o papel de indicar quais ações devem ser tomadas pelo 
aluno em seu processo de aprendizagem, facilitar a discussão entre os alunos e 
indicar os materiais didáticos necessários para cada situação. A vantagem 
apresentada por essa estratégia é despertar nos alunos a iniciativa de estudar por 
conta própria, desenvolver com leitura e discussão. Durante o processo o aluno não 
só aprende o conteúdo, como também a fazer pesquisas bibliográficas, 
principalmente, tornando-se assim mais independente no processo ensino 
aprendizagem. A opção por essa metodologia não requer alterações significativas 
nos materiais ou na estrutura física da escola, mas na programação da disciplina e 
na postura tanto do professor quanto dos alunos. Tendo em vista o potencial dessa 
metodologia, esse estudo tem como objetivo desenvolver e aplicar uma sequência 
didática de ciências sob o foco da aprendizagem baseada em problemas, em uma 
série de ensino fundamental de segunda fase de uma escola pública no município 
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de Catalão-Goiás. A coleta e análise dos dados terão a abordagem qualitativa de 
pesquisa como eixo norteador durante toda a investigação. Espera-se que a 
pesquisa possa indicar como a metodologia da aprendizagem baseada em 
problemas influencia na aprendizagem e motivação dos estudantes durante o 
processo de ensino. 
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