
1 Centro Universitário Ages, Colegiado de Engenharia Civil, Senhor do Bonfim - Ba, 

paulo@faculdadeages.edu.br  
2 Secretaria Municipal de Educação, SEMED, Senhor do Bonfim-Ba, iolandabs@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA APRENDIZAGEM BASEADA 

NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Santos Filho, Paulo Bezerra dos
1 

Graduação em Engenharia Mecânica  
Mestrado em Ciência dos Materiais 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 
Santana, Iolanda Barreto de

2 

Graduação em Pedagogia  
Mestrado em Educação 

 
RESUMO 
 
O presente artigo teve como objetivo investigar as contribuições da Metodologia Ativa – 
Aprendizagem baseada na resolução de problemas para a aprendizagem significativa no 
processo ensino-aprendizagem de Ciências, indicando os desafios e possibilidades que 
essa metodologia apresenta, a partir das compreensões dos estudantes. Os sujeitos da 
pesquisa foram vinte e três estudantes do 9° ano do Ensino fundamental de uma escola 
pública. Para a coleta de dados foi realizada uma intervenção didática, utilizando a 
metodologia Aprendizagem baseada na resolução de problemas, no período de uma 
semana e em seguida aplicado um questionário com questões que tinham como eixo central 
a problemática: Como a Metodologia Ativa – Aprendizagem baseada na resolução de 
problemas, aplicada no ensino de Ciências pode proporcionar aprendizagens significativas? 
Os dados dos questionários foram analisados por meio da Técnica de Análise de Conteúdo 
de Bardin (1977). A pesquisa se fundamentou em Marin (2010); Berbel (2011); Silva (2016); 
Paiva (2016), dentre outros. Os resultados da análise dos questionários evidenciaram que 
na compreensão dos estudantes, a metodologia Aprendizagem baseada na resolução de 
problemas os coloca diante de desafios ou problemas para os quais não estavam 
habituados e que os mobilizam para o desenvolvimento de sua autonomia, motivação e 
cooperação. Bem como o estímulo e a valorização do potencial intelectual de cada um. 
Verificou-se, também, que a metodologia Aprendizagem baseada na resolução de 
problemas mostrou-se potente para o exercício da do trabalho em equipe e no 
desenvolvimento da visão crítica dos estudantes. Entretanto, os estudantes reconhecem 
alguns desafios, tais como: a necessidade de uma rotina de estudo e a importância da 
responsabilidade com sua formação. Além disso, por não estarem adaptados à metodologia, 
alguns admitiram não possuírem o hábito de estudo e que apenas dedicavam-se as 
atividades na escola, sendo a autogestão da aprendizagem um dos principais desafios para 
os estudantes. Quanto ao ensino de Ciências, a maioria dos alunos afirmou que a 
metodologia no ensino de Ciências possibilita uma maior motivação na participação das 
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aulas pelo fato da exposição do conteúdo ocorrer de forma variada, a partir das pesquisas, 
experimentações, outras formas de ensinar e de aprender as quais não estavam 
familiarizados, mas que, conforme os estudantes, a metodologia ativa demonstrou-se mais 
eficiente, se comparada a metodologia tradicionalmente utilizada, facilitando o aprendizado. 
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