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RESUMO 

 

 

A pesquisa aborda a implementação de uma sequência metodológica na qual se utiliza duas 

metodologias ativas conhecidas como Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e o Ensino 

por Estudo de Casos. Os Casos tem como cenário a cidade de Arraial do Cabo-RJ. Ao longo da 

narrativa são descritos costumes, histórias e/ou fenômenos ambientais que podem ser 

observados no município. Ao tematizar situações cotidianas, os alunos utilizam seus 

conhecimentos prévios acerca das questões-problemas, que podem ser explicadas por conceitos 

de química, física e biologia. Os Casos criados apresentam interdisciplinaridade com ecologia, 

geografia, história da cidade e linguística. Utilizando a Análise Textual Discursiva (ATD), esse 

trabalho buscou discorrer de que forma a sequência metodológica proposta pode auxiliar na 

contemplação das dez competências gerais estabelecidas pela Base Nacional Comum 

Curricular e no incentivo à alfabetização científica. Ao final do processo de apreciação dos 

dados, identificou-se que a sequência metodológica possui grande potencial didático para 

atingir todas as dez competências. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas, Ensino por Estudo de casos, Base 

Nacional Comum Curricular, sequência metodológica. 
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ABSTRACT 

 

 
 
The research addresses the implementation of a methodological sequence using two active 

methodologies known as Problem-Based Learning (PBL) and the Case Study Teaching. The 

cases are set in the city of Arraial do Cabo-RJ. Throughout the narrative are described customs, 

stories and/or environmental phenomena that can be observed in the municipality. In 

thematizing everyday situations, students use their previous knowledge about problem-issues, 

which can be explained by concepts of chemistry, physics and biology. Created cases are 

interdisciplinary with ecology, geography, city history and linguistics. Using Discursive 

Textual Analysis (ATD), this paper sought to discuss how the proposed methodological 

sequence can assist in the contemplation of the ten general competences established by the 

National Common Curriculum Base and in the encouragement of scientific literacy. At the end 

of the data appreciation process, it was identified that the methodological sequence has great 

didactic potential to reach all the ten competences. 

 

Keywords: Problem-based learning, Case-based Teaching, National Common Curriculum 

Base, methodologic sequence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino-aprendizagem em ciências nas séries iniciais é fundamental para 

que o aluno amplie seu conhecimento do mundo e de si mesmo, desenvolvendo, entre outras, a 

capacidade de falar escrever e comunicar-se, buscando resposta a dúvidas. 

Como defende Pretto ao afirmar que:  

 

Para que a criança possua uma compreensão do ser humano e do mundo, é 

necessário que o ensino das ciências se dê desde as primeiras séries do ensino 
fundamental, entendendo-se a ciência como um dos elementos do universo cultural. 

(1995, p.4) 

 

O Ensino de Ciências explica quase tudo que nos cerca, desde os procedimentos mais 

básicos, até os mais complexos de todos, e por este motivo é tão importante na formação dos 

alunos das séries iniciais. 

Sendo assim, o professor é o maior responsável por apresentar a ciência ao aluno como 

algo útil em sua vida e que possibilite descobertas que podem esclarecer aspectos inerentes à 

vida em sociedade. Deste modo, Pretto (1995) explicita:  

 

O necessário é um ensino que apresente a ciência como um instrumento que 

possibilite o estudante – o ser humano – a ter acesso a uma forma de interpretação 

do mundo que o cerca. O que for ensinado deve estar vinculado à realidade de quem 

estuda. A ciência tem que estar intimamente ligada á vida porque ela é sua parte 
integrante e, quando dissociada, perde o seu sentido de ser (p.6) 

 

Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001), a atuação do professor deve ser um agente 

transformador, agregando novas competências técnicas e instrumentais disponíveis para 

desempenhar adequadamente a sua função educativa, em sintonia com as demandas das 

perspectivas da alfabetização científica. 

Porém, apesar de a Base estar em vigor há pouco tempo, seus fundamentos residem em 

documentos bem mais antigos e amplamente conhecidos: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs) e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Simultaneamente às mudanças do mundo, os métodos de ensino também precisam ser 

mudados. Para que o aluno desenvolva o conhecimento científico, a presente pesquisa opta por 

uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem conhecida como Aprendizagem Baseada em 
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Problemas (ABP) combinada ao estudo de caso, na qual o aluno deve ler, escrever, perguntar, 

discutir ou estar ocupado em resolver os problemas inseridos nos casos.  

Segundo Dewey (2002), o ensino deve ser voltado à vivência de experiências, 

mostrando que o formato de ensino é coerente para a transmissão de temas abstratos. 

Esse tipo de metodologia desafia as concepções prévias do aluno, encorajando-o a 

reorganizar suas teorias pessoais, inserindo-o como agente principal responsável pela 

sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado. 

A resolução dos problemas exige dos sujeitos envolvidos a ativação de diferentes 

atitudes, motivações e conceitos. Nessa perspectiva, Echeverría e Pozo destacam a importância 

da abordagem da resolução de problemas: 

 

[...] ensinar a resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de 
habilidades e estratégias eficazes, mas também em criar neles o hábito e a atitude de 

enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual deve ser encontrada uma 

resposta não é uma questão de somente ensinar a resolver problemas, mas também 

de ensinar a propor problemas para si mesmo, a transformar a realidade em um 

problema que mereça ser questionado e estudado. (...) a aprendizagem da solução de 

problemas somente se transformará  em autônoma e espontânea se transportada para 

o âmbito do cotidiano, se for gerada no aluno a atitude de procurar respostas para 

suas próprias perguntas/problemas, se ele se habituar a questionar ao invés de 

receber respostas já elaboradas por outros...”(1998,p.14-15) 

 

Sendo assim, quanto mais ativo, crítico e reflexivo for o processo de aprendizagem, 

maiores serão as chances para produzirmos mudanças no ensino e na sociedade. 

A partir desta elucidação, esta pesquisa apresenta o seguinte problema: Qual estratégia 

metodológica pode ser adotada para auxiliar o aluno da Educação Básica no desenvolvimento 

de competências gerais estabelecidas na BNCC? Essa pergunta vai ao encontro de 

questionamentos relevantes acerca de novas metodologias de Ensino que propõem um maior 

protagonismo do aluno e vê o professor mais como um auxiliar na aprendizagem do que reprodutor 

de ideias. 

A justificativa para tal pesquisa se pauta na importância da utilização de estratégias 

metodológicas que promovam competências e habilidades nos estudantes como, por exemplo, 

interpretação de textos, resolução de problemas e tomada de decisões; relacionando os saberes 

que adquirirem na Educação Básica para utilizá-las no seu dia a dia. 

Sendo assim, espera-se que esta pesquisa no âmbito de ensino-aprendizagem possa 

contribuir na articulação dos conhecimentos adquiridos através da sequência metodológica 

proposta na pesquisa às competências e habilidades propostas na BNCC.  
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A partir dos apontamentos anteriores e percebendo a importância de utilização de 

estratégias metodológicas, foram elaborados cinco casos nessa dissertação; o primeiro caso 

questiona o aluno através de 2 pergunta-problemas envolvendo conceitos de física: Porque o 

corpo que está em movimento, quando provocado a parar, não pára por imediato? Por que o 

skate tem velocidades diferentes quando é utilizado em superfícies distintas?; o segundo caso 

questiona o aluno através de 1 pergunta-problema também envolvendo conceitos de física: Na 

utilização de 2 pranchas distintas e paralelas dentro do mar, qual dos modelos usados pelos 

surfistas chegariam na beira da praia primeiro?; o terceiro caso questiona o aluno através de 1 

pergunta-problema envolvendo conceito de química: sobre o porquê de quando o pastel esfria, 

murcha?; o quarto caso tem uma abordagem interdisciplinar que envolve também a cultura 

popular e local e conceitos de biologia; questiona o aluno através de uma pergunta sobre o 

Porquê e para que a técnica de adicionar sal nos alimentos ainda é utilizada?; o quinto e último 

caso também tem uma abordagem interdisciplinar que envolve conceitos de biologia e 

questiona o aluno sobre o Porquê as praias de Arraial do Cabo recebem animais de diferentes 

lugares do mundo e por que a diferença na coloração da água tem relação com o surgimento de 

espécies que não são nativas?. 

As questões-problemas utilizadas na metodologia da ABP são apresentadas em formato 

de Casos. A partir disso, foi elaborada uma sequência metodológica com propostas de aplicação 

para auxiliar o aluno a resolver os problemas apresentados nos casos, envolvê-lo em uma 

aprendizagem mais ativa que colabore no desenvolvimento das dez competências gerais 

estabelecidas na BNCC. Além disso, através da análise das sequências didáticas propostas, 

foram apontadas como as competências gerais podem ser  

concebidas com a sua utilização. 

O pressuposto desta pesquisa é que o ensino através de metodologias ativas tem papel 

substancial para auxiliar no desenvolvimento não somente cognitivo dos alunos, mas também 

o emocional, o social, o físico e o cultural, formando alunos mais independentes, responsáveis 

e capazes de fazer escolhas com consciência crítica, fundamentais para uma formação integral. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é promover a alfabetização científica no ensino 

fundamental I utilizando estudo de casos para desenvolver competências e objetivos propostos 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Os objetivos específicos são: 

• Propor uma sequência metodológica que relacione o contexto sociocultural do 

aluno com o ensino de ciências. 

• Combinar os estudos de casos com a ABP para estimular o aluno a construir sua 

base para o ensino em ciências, desafiando-o a produzir e oferecer soluções aos 

casos propostos pelo educador. 

• Analisar os casos propostos neste trabalho apoiando-se nas competências gerais da 

BNCC que devem ser desenvolvidas no ensino fundamental I. 

 

3. O ENSINO DE CIÊNCIAS NO FUNDAMENTAL I 

 

 As crianças inseridas nos anos iniciais escolares possuem uma enorme curiosidade de 

compreender o mundo à sua volta. De acordo com Lorenzetti & Delizoicov (2001), o ensino de 

ciências, nesse sentido, assume um papel significativo na formação do cidadão, contribuindo 

para a construção dos seus primeiros significados sobre o mundo e os inserindo em uma nova 

cultura, a cultura científica. 

 Propostas de melhores modelos de ensino para a Educação no Brasil são divulgadas com 

muita frequência em vários artigos e revistas especializadas. Contribuindo com essas 

informações, Chassot (1990), Fourez (2003) e Maldanner (2007) observam que o ensino de 

ciências, de modo geral, ainda acontece de forma tradicional e as pesquisas nessa área, 

costumeiramente, têm como foco o professor. Em meio a tantas pretensões e desafios propostos 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e a Nova Base Curricular Nacional, as políticas 

públicas educacionais passam por diversas instâncias antes de serem implementadas nas 

instituições de ensino e o educador torna-se o principal mediador responsável por construir um 

país de cidadãos críticos e competentes. 

Tratando-se do ensino de ciências, a utilização de estratégias e uma nova postura 

metodológica potencializa a aprendizagem, estimulando a busca e a construção de novos 

conhecimentos. Como diz Luckesi: 
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. 
O conhecimento é o produto de um enfrentamento do mundo realizado pelo ser 

humano que só faz plenamente sentido na medida em que o produzimos e o retemos 

como um modo de entender a realidade, que nos facilite e nos melhore o modo de 

viver, e não, pura e simplesmente, como uma forma enfadonha e desinteressante de 
memorizar fórmulas abstratas e inúteis para nossa vivência e convivência no e com 

o mundo (1989, p. 47-48). 

 

 É papel do professor aproximar os alunos do conhecimento científico, articulando 

saberes populares e científicos no ensino de ciências. Não se trata de reduzir o status do 

conhecimento científico, mas elevar o de outras formas de conhecimento, fazendo relações 

entre saberes. Como discute Paulo Freire (2005), “não há saber mais ou saber menos, há saberes 

diferentes”. Portanto, o conhecimento científico parece ser a chave para uma educação 

científica mais eficiente e menos voltada à simples memorização. 

 Para Silva e Zanon (2000), os currículos devem levar em conta aspectos regionais na 

qual estão inseridos. Ou seja, a escola dever ser mediadora no processo que une teoria e prática. 

O estímulo à reflexão e à crítica fundamentadas pode auxiliar na formação de cidadãos 

conscientes, capacitados a avaliar problemas da sua sociedade sob pontos-de-vista diversos, e 

que não simplesmente aceitam, sem questionamento, o que lhes é imposto.  

 

3.1. A BNCC NOS ANOS INICIAIS 

 

Perante a implementação oficial da BNCC como um documento de caráter normativo, 

possui aportes teóricos e de estruturas organizativas para todas as disciplinas (BRASIL, 2017), 

inclusive no que tange o Ensino de Ciências, este documento é referência para elaboração de 

currículos escolares em todo o país.  

A BNCC indica a necessidade de constituir uma proposta curricular que assegure as 

competências e habilidades e resguarde, nos objetos de conhecimento, as marcas culturais, 

ambientais e econômicas de cada região.  

Para orientar a elaboração de currículos e possibilitar a integração entre os componentes 

da área e desta com os demais componentes e áreas da Educação Básica, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) de Ciências da Natureza se organiza em quatro eixos formativos: 

(1) Conhecimento conceitual; (2) Contextualização social, cultural e histórica dos 

conhecimentos das Ciências da Natureza; (3) Processos e práticas de investigação em Ciências 

da Natureza e (4) Linguagens usadas nas Ciências da Natureza, descritos a seguir. 
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1- Conhecimento conceitual das Ciências da Natureza: Neste eixo, são ressaltados os 

conteúdos específicos de cada componente curricular: modelos, o saber 

sistematizado em leis e teorias. O estudo sobre processos, fenômenos e outras 

situações em que são requeridos o domínio de conhecimentos científicos para seu 

entendimento, poderão ser propostos no currículo para à abordagem de conteúdos 

conceituais.   

2- Contextualização, social, cultural e histórica das Ciências da Natureza: Neste eixo, 

correlaciona-se os contextos de vivência e os conhecimentos no desenvolvimento 

histórico da ciência e da tecnologia, deixando de ser apenas explanação de nomes 

de cientistas e datas, mas de todo o contexto, revelando conhecimentos como 

construções socialmente produzidas que influenciam e são influenciadas por 

condições econômicas, políticas e sociais de cada época. Assim, proporciona-se o 

entendimento da ciência como empreendimento humano, social em um processo 

histórico em constante construção. Articula-se a função e o impacto dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos na sociedade, desta forma, os 

conhecimentos de Ciências da natureza deixam de ser uma mera exemplificação dos 

conceitos com fatos ou vivencias cotidianas, exigindo uma compreensão da 

realidade social e uma autonomia crítica para intervir sobre tal realidade, seja na 

esfera pessoal ou política, indo desde a vida diária até resoluções políticas sobre 

meio ambiente, sustentabilidade, entre outros. 

3- Processos e práticas de investigação em Ciências da Natureza: Este eixo envolve o 

estudo e a aplicação de metodologias de dimensão investigativa, possibilitando o 

engajamento dos estudantes na aprendizagem de procedimentos e práticas de forma 

em que eles vivenciem modelos de produção dos conhecimentos científicos e das 

tecnologias. Desta forma, o currículo deve abranger práticas investigativas e 

aplicação de modelos explicativos que possibilitem os estudantes elaborar questões, 

identificar e investigar problemas, cogitar e experimentar hipóteses, produzindo 

explicações e argumentos, planejando pesquisas de campo, atividades experimentais 

e a partir das informações e dados obtidos, relatar e transmitir conclusões de 

problemas práticos  que envolvam conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4- Linguagens nas Ciências da Natureza - Neste eixo, é evidenciado a importância da 

apropriação das linguagens especificas da ciência das naturezas e as múltiplas 

linguagens envolvidas na transmissão e divulgação do conhecimento científicos, 
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fazendo uso de diferentes recursos, como notícias, vídeos, gráficos, imagens, 

tecnologias de informação e comunicação. Cada área do conhecimento cientifico 

apresenta sua própria linguagem, cujo domínio facilita a compreensão e a 

comunicação, promovendo ao estudante o entendimento e o modo de falar próprio 

do contexto da produção do conhecimento científico. 

 

A abordagem de habilidades e competências apontadas na BNCC propõe que o aluno 

aprenda a aprender continuamente, que valorize a interação social e faça conexões entre suas 

vivências práticas e os conhecimentos teóricos ao longo da Educação Básica. 

 As competências propõem como direito do estudante, ainda, uma formação ética, com 

base em valores claros, compartilhados socialmente e fundamentados em situações cotidianas 

diversas. 

Ao longo de todo o Ensino Fundamental, são apresentados conceitos, princípios e 

teorias sistematizadas para cada um desses campos científicos. Eles são tratados por temáticas 

amplas, organizadas em unidades de aprendizagem. Esses eixos exigem dos alunos a 

compreensão conceitual de diferentes componentes curriculares das Ciências da natureza, 

requerendo que eles se envolvam gradualmente em processos de pensamento mais complexos, 

assegurando um contato contínuo do aluno em diversos campos científicos, aproximando-o da 

ciência, ampliando sua autonomia e participação na sociedade por meio de reconhecimento de 

fenômenos, análises de situações-problema e  criação de hipóteses para solucioná-las, visando 

possibilitar às crianças a construção de suas primeiras explicações sobre o mundo social e físico 

direcionadas por conhecimentos das ciências da natureza de forma progressiva, respeitando o 

desenvolvimento cognitivo e social, compatível com a faixa etária da criança, considerando-se 

os quatro eixos formativos propostos e sua realidade. 

Em suma, o que a BNCC aponta como direitos de aprendizagem se traduz em: 

• 10 competências gerais; 

• 117 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento; 

• 35 competências específicas de áreas; 

• 49 competências específicas de componentes curriculares; 

• 1.303 habilidades, agrupadas em 81 conjuntos. 
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3.2. OS CURRÍCULOS NACIONAIS E SUAS COMPETÊNCIAS 

 

No âmbito da educação científica para os anos iniciais do ensino fundamental, podemos 

constatar uma apropriação dos estudos da área de educação para a ciência (DELIZOICOV 

ET.AL., 2002) nos documentos oficiais, tais como, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN)/Ciências Naturais (BRASIL, 1997), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) (Lei 9.394/96) e as Diretrizes para Formação de Professores. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais reforçam que a atividade docente abandone o uso 

de práticas pedagógicas tradicionais, fundamentadas na memorização e fragmentação dos 

saberes, devendo possibilitar ao aluno a adquirir conhecimentos científicos e desenvolver 

capacidades de análise, interpretação, reflexão, comunicação e tomada de decisão, essenciais 

para o exercício de práticas responsáveis no meio social. Em suma, O principal objetivo para o 

ensino de Ciências segundo os PCN, relaciona-se com "a construção de uma criança cidadã 

hoje descartando os objetivos meramente propedêuticos para o ensino de Ciências" (BRASIL, 

1997). Ou seja, de acordo com esse documento, a disciplina deve preparar o indivíduo para uma 

atuação crítica na sociedade onde a Ciência e a tecnologia permeiam a vida cotidiana. 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece as competências, os 

conhecimentos e habilidades que os estudantes desenvolvam ao longo da Educação Básica. 

Apesar de já existir os Parâmetros Curriculares Nacionais/Ciências Naturais e as Diretrizes 

Nacionais Curriculares, a criação da base comum curricular visa a igualdade entre todos os 

estudantes ao definir os mesmos conteúdos e direitos de aprendizagem para o Brasil inteiro, 

independentemente do contexto em que vivem. 

 O ensino de ciências é fundamental para despertar nos estudantes o interesse pelas 

carreiras científicas e assim ampliando e formando cidadãos capazes de produzir 

conhecimentos científicos e tecnológicos, que poderão contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social da nação (UNESCO, 2005). 

Esses documentos enfatizam que o acesso à educação científica e tecnológica é direito 

de todos e que seu ensino pode contribuir para o desenvolvimento intelectual das crianças, 

auxiliando a aprendizagem de outras áreas de forma interdisciplinar. Neste sentido, a introdução 

dos conteúdos do ensino de ciências contribui para a inserção do aluno à cultura científica e seu 

envolvimento na aprendizagem. 

Esta proposta de ensino de ciências seria possível por meio de observações, 

comparações, levantamento de hipóteses e aprofundamento de estudos sobre os fenômenos da 
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natureza, trabalhando numa perspectiva de elaboração de conceitos científicos mais coerentes 

e relevantes para a vida diária dos alunos (KRASILCHIK, 2004). 

Desse modo, as orientações dos PCN, apontam um papel importante para a formação de 

sujeitos cientificamente alfabetizados já nos primeiros anos do ensino fundamental, na qual o 

professor intervém como mediador, elaborando estratégias de aprendizagem, contribuindo para 

que o sujeito compreenda melhor o mundo, ampliando a compreensão dos conhecimentos 

científicos, articulando-os com o contexto social mais amplo. Esses documentos propõem que, 

através da problematização de temas relevantes, contemplando a ciência e a tecnologia, 

consigam correlacionar aspectos históricos, sociais e econômicos nos conteúdos de ciências. 

Sasseron e Carvalho (2011) propõem, com base nas discussões apresentadas, um ensino 

de ciências partindo de atividades problematizadoras e sugerem três eixos estruturantes nas 

quais fornecem bases necessárias para a elaboração de aulas que visem a alfabetização 

científica: 

1) Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais; trabalhando conceitos científicos necessários para a vida diária dos 

alunos e conceitos -chave para entender informações do dia-a-dia. 

2) Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam 

sua prática; fornecendo subsídios para que o caráter humano e social inerente à 

ciência seja colocado em pauta e contribuindo para o comportamento de alunos e 

professor frente a situações em que se deve levar em conta o contexto antes da 

tomada de decisão. 

3) Entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-

ambiente; identificando e entrelaçando essas esferas, entendendo o encadeamento 

e dependência de uma esfera em relação à outra. 

No ensino fundamental, o estudo a área de ciências da natureza segundo a nova base 

curricular comum deve estimular o interesse e a curiosidade científica dos alunos, 

possibilitando-os a definir problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar 

conclusões e propor intervenções, para que os conhecimentos adquiridos em sala de aula 

possam ser relacionados com a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente. 

A Alfabetização Científica, portanto, não pode ser considerada completa no ensino 

fundamental, pois está em constante transformação. O trabalho com essas habilidades já pode 

começar nas séries iniciais do ensino fundamental (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001). 
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3.3. A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

Carvalho e Gil-Pérez (2001) salientam que a reflexão do professor de ciências deve ser 

feita sobre uma sólida base de conhecimentos. Com isso, o professor precisa manter-se 

atualizado e utilizá-las em benefício da educação. 

As mudanças na prática docente são, portanto, mais do que essenciais, pois existe a 

necessidade de inovar e criar sempre novas estratégias de aprendizagem. É preciso que as 

reformas educativas, não só acompanhem o desenvolvimento social, cultural, político, 

econômico e tecnológico que a sociedade vem passando, mas, principalmente, é preciso que 

elas transformem os saberes docentes, para que os professores estejam aptos a educar com a 

qualidade que se almeja (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). 

Krasilchik (1992) destaca que a alfabetização científica poderá constituir-se como 

alternativa eficaz no desenvolvimento do espírito crítico e criativo do educando, conferindo um 

novo significado ao ensino de ciências. 

A alfabetização científica, entendida “[...] como o processo pelo qual a linguagem das 

ciências naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu 

universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade”, pode e deve ser 

iniciada desde a entrada do aluno no espaço escolar, garantindo assim a sua inserção à cultura 

científica (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p. 8-9). 

Segundo Sasseron e Carvalho:  

 

Em nossa visão, para o início do processo de alfabetização científica é importante 

que os alunos travem contato e conhecimento de habilidades legitimamente 

associadas ao trabalho do cientista. As habilidades a que nos referimos também 

devem cooperar em nossas observações e análise de episódios em sala de aula para 

elucidar o modo como um aluno reage e age quando se depara com algum problema 

durante as discussões. Acreditamos existir alguns indicadores de que estas 

habilidades estão sendo trabalhadas e desenvolvidas entre os alunos, ou seja, alguns 

indicadores da alfabetização científica, que devem ser encontrados durante as aulas 

de ciências e que podem nos fornecer evidências se o processo de Alfabetização 
Científica está se desenvolvendo entre estes alunos (2008, p. 337-338). 

 

De acordo com Longhini (2008), os docentes pedagogos possuem dificuldades em 

trabalhar alguns conteúdos específicos da disciplina de ciências nos anos iniciais do ensino 

fundamental. É nessa fase que o processo pelo qual a linguagem das ciências naturais adquire 

significados, constituindo-se num meio de ampliação da cultura.  
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No ensino de ciências, estas questões podem ser percebidas pela dificuldade do aluno 

em relacionar a teoria desenvolvida em sala com a realidade a sua volta, pois não reconhecem 

o conhecimento científico em situações do seu cotidiano. 

Segundo Fracalanza (1986): 

 

O ensino de ciências no primeiro grau, entre outros aspectos, deve 

contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o 

aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação 

dos princípios aprendidas a situações práticas; possibilitar a 

compreensão das relações entre a ciência e a sociedade e dos 

mecanismos de produção e apropriação dos conhecimentos científicos 

e tecnológicos; garantir a transmissão e a sistematização dos saberes 

e da cultura regional e local (p. 26-27). 

 

Torna-se fundamental, com essa discussão, permitir que os docentes se questionem e 

busquem novas possibilidades de tornar os currículos e as metodologias potencialmente 

significativos para os estudantes. Promovendo a alfabetização científica nos anos iniciais do 

ensino fundamental, espera-se que os alunos, praticando o exercício da dúvida e do 

questionamento na escola, desenvolvam conhecimentos sobre o mundo no qual vivemos, para 

que eles possam não só entendê-los de forma mais ampla e complexa, como também possam 

intervir e fazer as nossas próprias escolhas. 

 

3.4. A BNCC e as competências gerais da Educação Básica 

 

A BNCC compreende as competências como uma discussão social e pedagógica das 

últimas décadas que pode ser percebida e baseada nos artigos 32 e 35 nos documentos da LDB 

que estabelecem os objetivos geriam da Educação Básica. 

Ao Longo deste início do século XXI, o desenvolvimento de competências se tornou o 

foco e a base para a construção dos currículos da maioria dos Estados, Municípios brasileiros e 

diferentes países. Esse também é a perspectiva seguida nas diversas avaliações internacionais 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordenada o 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, na sigla inglesa) entre outras. Ao adotar 

esse enfoque, a BNCC determina que as decisões devem estar direcionadas para o 

desenvolvimento de competências. Por meio de indicações claras e que respeitem e 

consideramos valores, habilidades, atitudes, constituição do conhecimento e exigências 

complexas da vida cotidiana e do exercício pleno da cidadania dos alunos, A BNCC evidencia 

e oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais. 
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No novo cenário mundial e na sociedade contemporânea, é necessário ser resiliente, 

criativo, participativo, acessível, produtivo, responsável, com um olhar progressista e inclusivo 

a questões centrais do processo educativo, definindo o que aprender, de que forma e para qual 

finalidade, como ensinar, como promover um processo de aprendizagem colaborativa e como 

avaliar o aprendizado. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a estudar, 

reconhecer no meio de uma vasta rede disponível  de informações, aquelas que são importantes 

e transformá-las em conhecimentos, ter autonomia para tomar decisões, identificar problemas, 

procurar dados e aplicar conhecimentos para buscar soluções e resolver problemas, além de 

conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. 

 

“Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a 

educação integral13. Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à 

formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a 

complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões 

reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão 

afetiva.Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do 

adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem 

– e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 

desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades” (BRASIL, 2017,  

p.14) 

 

O Comprometimento da BNCC com a educação integral está direcionado à construção 

de processos educativos que promovam aprendizagens relacionadas com as possibilidades, 

necessidades e interesses dos alunos e que atendem as exigências e desafios da sociedade 

contemporânea, respeitando as diferentes infâncias, juventudes e capacidade de criar novas 

formas de existir. 

Além disso, a BNCC e os currículos desempenham outros papéis complementares para 

certificar as aprendizagens essenciais determinadas em cada etapa da Educação Básica, uma 

vez que só a concretização dessas aprendizagens por intermédio do conjunto de decisões que 

representam o currículo em ação. 

No Brasil, as redes de ensino devem pensar e construir um currículo em que minimize 

as profundas desigualdades, respeitando e valorizando a diversidade cultural, e as escolas 

precisam produzir propostas pedagógicas que considerem suas identidades étnicas, culturais e 

linguísticas. 

São essas decisões, que implicam na participação das famílias e da comunidade, que 

vão adequar às proposições da BNCC em função da realidade local, levando em consideração 

o contexto, as características dos alunos e da autonomia das redes de ensino para a formação 
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do currículo. Entre outras ações, podemos destacar: a contextualização dos conteúdos da 

componente curricular, com estratégias para apresentá-los, os tornando significativo com base 

na realidade e o tempo nos quais essas aprendizagens estão situadas, adotando estratégias mais 

dinâmicas, decidindo sobre organizações interdisciplinares dos componentes curriculares; e 

selecionar e aplicar metodologias e múltiplas estratégias didático-pedagógicas, recorrendo a 

diferentes ritmos e conteúdos complementares, para trabalhar com as necessidades de diferentes 

grupos de alunos, suas famílias, suas comunidades, seus grupos de socialização e cultura de 

origem, estimulando-os engajando no processo de aprendizagem. 

Em razão disso, é de responsabilidade dos sistemas e redes de ensino, assim como às 

escolas, em seus âmbitos de competência e autonomia, inserir às propostas pedagógicas e os 

currículos, abordagens com temas atuais de forma transversal e integradora que afetam a vida 

humana em escala local. 

 

4. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO 

 

Segundo Freire (2005), a educação deveria ir muito além da repetição, constituindo-se 

em um instrumento de libertação, de superação das condições sociais vigentes. Para ele, 

“ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam 

em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 79). 

Nesse sentido, a grande proposta da metodologia ativa é aperfeiçoar a autonomia 

individual do aluno. Essa metodologia é uma concepção educacional que coloca os alunos como 

principais agentes de seu aprendizado. Nela, o estímulo à crítica e reflexão são incentivados 

pelo professor que conduz a aula, mas o centro desse processo é, de fato, o próprio aluno. 

A motivação dos alunos para entender a si mesmos e ao mundo pode ser prejudicada 

pela perda de autoconfiança. Por isso, é necessário que o professor incentive a atividade do 

aluno, que ele saiba exatamente quais ganhos o conteúdo está trazendo para a vida do aluno e 

o que pode ser feito de forma diferente no processo de aprendizagem.  

Podemos entender metodologias ativas como formas de desenvolver o processo do 

aprender que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica dos alunos. A 

utilização dessas metodologias pode favorecer a autonomia do educando, despertando a 

curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas, advindos das atividades 

essenciais da prática social e em contextos do aluno. Dentre as principais metodologias ativas 

utilizadas está a ABP. 
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4.1. Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

 

Por volta dos anos 60, as escolas pioneiras na adoção do método são as escolas de 

McMaster, no Canadá e a de Maastricht, na Holanda. Dado o descontentamento com a formação 

geral dos cursos de medicina, um grupo de 20 professores liderados por John Evans 

desenvolveu-se na McMaster University, no Canadá, uma metodologia de aprendizagem 

chamada Problem Based Learning, que viria a ser conhecida pela sigla PBL (RIBEIRO,2005). 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP, ou na sigla em inglês, PBL,) preconiza 

a participação do aluno no desenvolvimento da capacidade crítica e de autoaprendizagem e vem 

se tornando uma metodologia aliada dos professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior 

(ANDRADE,2007). 

A ABP apresenta sete passos a serem seguidos para conseguir solucionar os problemas 

apresentados nos casos. Estes passos agrupam-se em três momentos distintos, mas inter-

relacionados. 

1º Passo – Identificar termos desconhecidos: procurar esclarecer o significado das 

palavras, expressões ou termos técnicos a partir do conhecimento do grupo e, caso não seja 

possível, incluir como objetivo de estudo. 

2º Passo – Listar os problemas: realizar uma discussão com o objetivo de identificar o 

problema central e os problemas correlacionados. 

3º Passo – Levantar o conhecimento prévio do grupo com formulação de hipóteses 

(brainstorm). 

4º Passo – Resumir a discussão: relembrar os problemas listados, as hipóteses 

levantadas, os conhecimentos prévios traduzidos pelo grupo, os prós e contras. 

5º Passo – Elaborar os objetivos de aprendizagem: identificar as lacunas de 

conhecimento e os temas que precisam ser estudados para resolver o(s) problema(s), a partir 

dos problemas levantados e dos conhecimentos prévios existentes. 

6º Passo – Pesquisar e estudar individualmente os temas identificados como lacunas de 

conhecimento, necessários para resolver os problemas: buscar informações na bibliografia 

indicada, em livros-textos clássicos, artigos científicos, opiniões de especialistas etc. Levar para 

o passo 7 as informações obtidas e as fontes de referência utilizadas. 

7º Passo – Integras as informações trazidas: compartilhar e integrar os conhecimentos 

para a resolução do caso. 
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A ABP cria um ambiente com diversos componentes, exatamente como os problemas 

propostos para os alunos. Segue a metodologia descrita a seguir: 

• A apresentação de um problema para que busquem por uma solução. 

• Os professores, parte importante no processo, assumem o papel de mediadores, em 

contraposição ao papel de detentores do conhecimento, que eles assumem nos 

ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem. 

• Os alunos assumem o papel de solucionadores ativos de problemas, tomadores de 

decisão e construtores de significados, papel oposto ao de espectador passivo que o 

desempenha nos ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem. 

 

É importante escolher os alunos que desempenhará o papel de líder ou coordenador e 

quem será o secretário. Todo grupo deverá ter seu líder e seu secretário, podendo ocorrer a troca 

das funções com os outros alunos. O líder tem a função de coordenar e organizar as tarefas, 

além de mediar as sessões de seu grupo. Já o secretário tem o papel de relatar todas as hipóteses 

e soluções dos problemas indicados pelo grupo. As ideias devem ser estimuladas, aproveitadas, 

sejam elas bem elaboradas ou que pareçam “absurdas”. Não deve haver julgamento de alguma 

ideia por parte do outro, como também, domínio da reunião.  

O professor, portanto, passa a ser o intermediador do aprendiz na construção do seu 

próprio conhecimento, condição assumida desde as séries iniciais, nas quais a valorização do 

saber do educando representa o reconhecimento da sua condição de ser social. Ao adotar essa 

postura, o professor consegue estimular a participação ativa do educando nas séries iniciais de 

ensino, estabelecendo uma relação mais dinâmica, pautando-se por princípios como a 

valorização do diálogo, o compartilhamento de experiências, a cooperação, etc. 

 

“Ele não conhece de antemão a solução dos problemas que surgirão em sua prática; 
deve construí-la constantemente ao vivo, às vezes, com grande estresse, sem dispor 

de todos os dados de uma decisão mais clara. Isso não pode acontecer sem saberes 

abrangentes, saberes acadêmicos, saberes especializados e saberes oriundos da 

experiência “(PERRENOUD, 2002, p. 11). 

 

Neste mesmo contexto, Schön (1995) considera que um professor reflexivo deve ter um 

olhar atento para o seu aluno. Esse tipo de prática pedagógica norteada pela reflexão-na-ação 

do professor que dá razão ao aluno é dividida em momentos: inicialmente, esse professor 

permite surpreender-se pelo aluno; na sequência, reflete sobre esse fato e procura compreender 
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as implicações que envolvem o aspecto levantado pelo aluno; a partir daí, terá condições de 

reformular o problema; e, por fim, coloca em prática uma nova proposta. 

Mitre et al. (2008) explicam que as metodologias ativas utilizam a problematização 

como estratégia de ensino/aprendizagem.  A problematização pode levá-lo ao contato com as 

informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os 

impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. 

 

4.1.1. Vantagens e desvantagens da ABP 

 

Na metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), antes dos conceitos, 

vem o problema. Já de início, o aluno percebe a necessidade de aprender determinado assunto, 

ainda que não o conheça, não o domine.  

A implementação dessas metodologias, pode vir a favorecer uma motivação autônoma, 

por meio da organização de atividades que envolvem problemas reais ou realísticos, integrando 

saberes experienciais ou sociais, em consonância com ideia de Levi S. Vygotsky. 

Vygotsky (1989) observa que a maior parte da aprendizagem é construída a partir de 

relações sociais. Mediante as relações que trava no seu cotidiano, nas trocas de experiências, os 

alunos vão se apropriando de conhecimentos com os quais interagem, construindo seus próprios 

conceitos e/ou conhecimentos e, nesse sentido, os grupos são locais ideais. 

As concepções de Vygotsky sobre o processo de formação de conceitos remetem às 

relações entre pensamento e linguagem, à questão cultural no processo de construção de 

significados pelos indivíduos, ao processo de internalização e ao papel da escola na transmissão 

de conhecimento, que é de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana. 

A proposta da utilização da ABP deixa clara a necessidade de que tanto os professores 

como os alunos têm de alterar o papel que cada um desempenha no processo de ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com Munhoz (2015), o professor e o aluno possuem funções e papéis 

diferenciados em relação as que eles desempenham nos ambientes tradicionais de ensino. 

Para o autor, o professor como tutor desempenha as seguintes funções: 

- Questionar sobre o pensamento desenvolvido pelos alunos; 

- Monitorar a atividade de aprendizagem; 
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- Colocar frequentemente para os alunos novos desafios que incentivem a construção de 

significados em seu processo de aprendizagem; 

- Manter os alunos envolvidos no processo; 

- Monitorar e ajustar os níveis de desafio para evitar qualquer tipo de sobrecarga (cognitiva, 

emocional), em qualquer situação; 

- Gerenciar as dinâmicas de grupo que se tornam necessárias para desenvolver um trabalho com 

características multiculturais; 

- Manter o processo em contínua movimentação. 

Do aluno, são esperadas as diferentes funções: 

 

- Atuar como ativo solucionador de problemas; 

- Participar de forma ativa no ambiente; 

- Estar engajado na atividade de aprendizagem; 

- Construir de forma contínua novos significados a partir dos estudos desenvolvidos sobre o 

elevado volume de informações às quais tem acesso. 

 

O problema deve apresentar como características: 

 

- Ser motivador e desafiante; 

- A pergunta-problema deve ser mal estruturada e não apresentar uma solução única e que seja 

formulável; 

- Apelar para o natural desejo humano de buscar a solução de tudo que possa ser considerado 

um problema, que ele deseja mudar com seu estudo; 

- Estar relacionado com o contexto da vida pessoal ou profissional dos alunos. 

 

A partir dessas considerações iniciais, é possível identificar os benefícios da abordagem 

ABP, sem que relacione de forma comparativa.  

De acordo com Munhoz (2015) é possível que venha a chegar as seguintes propostas 

sobre os benefícios da utilização da ABP: 

• Apesar de ser uma proposta que pode causar espanto inicial (desejável como 

motivação inicial), na sequência engaja os alunos na atividade de aprendizagem; 

• Tem uma proposta de que os alunos incluam em seu perfil competências e 

habilidades para a solução de problemas; 
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• Levar o aluno a aprender a efetuar o aprender pela pesquisa, como base para outras 

ideias pedagógicas (aprender a aprender, aprender pelo erro, aprender fazendo, 

aprender de forma significativa etc.); 

• Levar o aluno a trabalhar com temas relevantes e contextualizados com a sua 

realidade, que pode lhe dar resposta clara para questionamentos frequentes nos 

ambientes tradicionais: “Por que precisamos aprender esta informação? ”, “O que 

estou fazendo na escola e como vou utilizar esses conhecimentos na vida real? ”; 

• Conduzir o aluno ao desenvolvimento de pensamentos de alta ordem, devido à 

estruturação dos problemas o levar a desenvolver pensamento crítico, criativo e que 

suscita outro questionamento: “ 

• Apresentar uma condução diretamente relacionada com o aprender a aprender, o 

que leva o aluno a desenvolver a metacognição, a aprendizagem autorregulada, a 

partir de um trabalho de análise que leva o aluno a estabelecer, junto com seu grupo 

de trabalho, estratégias para a definição do problema, com a construção e teste de 

cada uma das hipóteses levantadas, para que o resultado possa ser comparado com 

as estratégias utilizadas pelos outros grupos, com a intenção clara de incentivar a 

inteligência coletiva; 

• Destacar a importância da autenticidade em que os problemas estudados e as formas 

de resolução são semelhantes aos problemas que os alunos irão encontrar em sua 

vida real, pessoal ou profissional; 

• Estimular um processo de avaliação diferenciado que não apenas capta a capacidade 

que o aluno tem de memorizar conhecimentos acabados que lhe são transmitidos de 

forma pronta e acabada. 

Existe uma insegurança inicial diante da mudança de método de ensino, pois o novo traz 

inquietações, dúvidas e questionamentos, ao contrário de um método de ensino convencional. 

A ABP supõe assumir responsabilidades e realizar novas ações. 

Não é possível realizar a construção do conhecimento de forma rápida como se faz nos 

métodos tradicionais. Por isso, o tempo é um fator limitante para o uso da ABP. É necessário 

mais tempo para que seja possível aos alunos alcançarem um nível satisfatório de aprendizagem 

através do estudo.  O professor tutor necessita de mais tempo para planejar os cenários 

problemáticos devido à natureza processual e dinâmica do método (MARGETSON, 1997; 

BARELL, 2007; DELISLE, 2000; CARVALHO, 2009). 
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Quanto ao planejamento, pode ocorrer a dificuldade dos docentes para concluírem o 

planejamento com antecedência. O aprofundamento nos assuntos compromete o tempo que 

poderia ser dedicado a uma maior abrangência de conteúdo, interferindo no planejamento do 

tempo estipulado para cada passo da ABP. 

A ABP trata de trabalhar com problemas, porém os conteúdos de aprendizagem podem 

ser abordados de forma distinta, com maior ou menor profundidade nas várias disciplinas, sendo 

impossível cobrir todos os conteúdos estipulados para o currículo, já que a ABP é uma 

metodologia centrada no estudante. Isso se deve ao fato da inadequação do currículo. Nesse 

sentido, há uma necessidade de fazer uma análise das relações dos conteúdos das diferentes 

disciplinas estudadas pelo aluno, para que não haja desequilíbrio na aprendizagem. Por isso há 

necessidade de pensar um currículo por meio da ABP (MARGETSON, 1997; BARRETT & 

MOORE, 2011; WOODS, 2000). 

A limitação dos recursos financeiros ou recursos didáticos podem dificultar a ABP. Os 

professores e os alunos necessitam de referenciais bibliográficos atualizados para o 

funcionamento do método, além de salas equipadas com mesas, cadeiras e internet, que 

possibilitem o trabalho de investigação dos conteúdos e problemas apresentados. Isso significa 

ter o apoio institucional no que diz respeito à disponibilização dos recursos financeiros 

(MARGETSON, 1997). 

O processo avaliativo da ABP pode se tornar um desafio, pois é desenvolvido sobre a 

evolução do aluno em relação a um ponto inicial de conhecimento e efetivado de forma 

constante. Na ABP, a avaliação é parte do processo de aprendizagem e da produção do 

conhecimento individual e grupal.  É uma tarefa difícil para os alunos que não estão 

acostumados com o tipo de avaliação que inclui autoavaliação e avaliação dos membros do 

grupo na presença do professor tutor. 

Sendo assim, o uso dessa metodologia poderá contribuir para melhorar essa qualidade 

no ensino desejada por todos e nem sempre conseguida, configurando-se como alternativa para 

o ensino de ciências, propondo alunos ativos e um ensino mais significativo no cenário 

da educação no século XXI. 

É uma oportunidade de confrontar os ambientes tradicionais de ensino que, em muitos 

Casos, não mais conseguem sensibilizar os alunos ao desenvolvimento de uma proposta de 

aprendizagem mais de acordo com as necessidades apresentadas no ambiente da sociedade 

contemporânea. 
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4.2. Ensino por Estudo de Casos 

 

O Ensino por Estudo de Casos é uma abordagem de ensino baseada em situações de 

contexto real, assim como a ABP. As abordagens de ensino e aprendizagem baseadas em 

situações de contexto real são poderosas para desenvolver competências e habilidades relativas 

à resolução de problemas, à tomada de decisão, à capacidade de argumentação e ao trabalho 

efetivo em equipe. 

 Conforme Abreu e Masetto (1985, p. 69), “o caso pode ser real, fictício ou adaptado da 

realidade”. O estudo de caso tem o potencial de trazer ao contexto real conceitos que podem 

ser abstratos ou desconexos, caso sejam abordados apenas teoricamente e isoladamente. 

O Ensino por Estudo de Casos é uma variante do método ABP, pois oferece aos 

estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem, enquanto exploram a ciência 

envolvida em situações relativamente complexas. Enquanto o objetivo do modelo original do 

ABP é, principalmente, a aprendizagem do assunto científico, os casos são mais comumente 

usados para ensinar habilidades para tomada de decisão a profissionais. 

Os casos são entendidos como narrativas sobre dilemas vivenciados por pessoas que 

necessitam tomar decisões ou enfrentando dilemas a respeito de determinados assuntos (SÁ & 

QUEIROZ, 2010). 

Na aplicação do caso o aluno é incentivado a se familiarizar com personagens e 

circunstâncias mencionadas em um caso, de modo a compreender os fatos, valores e contextos 

nele presentes com o intuito de solucioná-lo, despertando a atenção do estudante e aproximá-lo 

da realidade prática de sua área. O professor então, ajuda o aluno na análise de um problema e 

a considerar as possíveis soluções e consequências de suas ações. 

Segundo Gil (1990), esta técnica serve para alertar os alunos sobre a necessidade de 

maior número de informações quando se quer analisar fatos não presenciados. Por outro lado, 

requer mais preparo do professor, assim como de materiais relacionados. 

 Os casos são construídos em torno de objetivos de aprendizagem, ou competências e 

habilidades que se desejam desenvolver. São situações baseadas em eventos reais ou que 

poderiam perfeitamente ser reais, e contam uma história, o que favorece o engajamento dos 

estudantes. 

De acordo com SÁ e QUEIROZ (2009), enunciam que: 
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O estudo de casos é um método que oferece aos estudantes a oportunidade de 

direcionar sua própria aprendizagem e investigar aspectos científicos e 

sociocientíficos, presentes em situações reais ou simuladas, de complexidade variável. 

Esse método consiste na utilização de narrativas sobre dilemas vivenciados por 

pessoas que necessitam tomar decisões importantes a respeito de determinadas 

questões. Tais narrativas são chamadas casos (p. 12). 

 

Podem conter informações simples ou complexas, a critério do redator, que pode usar 

gráficos, tabelas e figuras para enriquecer a descrição. É comum que os casos apresentem um 

relato completo de uma situação, incluindo a solução que foi dada, solicitando a análise ao 

estudante. Contudo, isso não é regra, e é possível encontrar casos menos estruturados, 

demandando ao estudante uma solução, cuja busca é guiada por questões fechadas, o que é uma 

característica marcante dos casos. 

 O planejamento, a apresentação e o acompanhamento na aplicação dos Casos são 

cruciais para que os objetivos propostos possam ser alcançados. Diante disso, o professor 

deverá analisar os objetivos pretendidos e o conteúdo ao ser abordado com a aplicação dos 

Casos 

No contexto da aplicação de estudos de casos em disciplinas isoladas que se observa a 

variação entre o método de Estudo de Casos e o PBL propriamente dito. De fato, de acordo com 

Queiroz (2015): 

 

Na sua concepção original, o método PBL assume a aplicação junto aos alunos de 

problemas durante todo o período de um curso universitário. A aplicação do método 
de Estudo de Casos, por outro lado, se baseia na aplicação de problemas, no formato 

de casos investigativos, que pode ocorrer no contexto de uma disciplina, de forma 

isolada (p. 8). 

 

Para a produção de um “bom caso” segundo Herreid (1998) devem conter as seguintes 

características: 

- Narra uma história; 

- Desperta o interesse pela questão; 

- Deve ser atual; 

- Produz empatia para com as personagens centrais; 

- Inclui diálogos; 

- É relevante ao leitor; 

- Tem utilidade pedagógica; 

- Provoca um conflito; 

- Força uma decisão; 
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- Tem generalizações; 

- É curto. 

 

 

4.2.1. Vantagens e desvantagens do Ensino por Estudo de Casos 

 

O método por Estudo de Casos teve origem no método Aprendizagem Baseada em 

Problemas, conhecido em outros países como Problem Based Learning (PBL). O PBL tinha 

como finalidade, propiciar aos seus alunos o contato com problemas reais, bem como a 

aprendizagem dos conteúdos pertinentes da área (HERREID, 1997). 

Porém, os estudos de casos podem apresentar limitações, como por exemplo a 

dificuldade de generalização dos resultados obtidos. Por isso, tanto o estudo de caso quanto a 

ABP processem de forma relativamente simples, pode exigir do pesquisador nível de 

capacitação mais elevada que o requerido para outros tipos de delineamento. 

 

4.3. Estudo de Casos e ABP 

 

O método Estudo de Casos tem origem na metodologia “Aprendizagem Baseada em 

Problemas” e consiste em narrativas de situações complexas que necessitam do conhecimento 

científico para a tomada de decisão (SÁ, 2009). 

Na utilização dos Casos podem surgir alguns percalços, como: a resistência de alguns 

alunos a participar, exigência de mais tempo na aplicação de Casos, dificulta o controle da 

aprendizagem individual do aluno, dentre outros condicionantes intrínsecos ao método. 

O Estudo de Casos e a ABP são metodologias que colocam o aluno diante de problemas 

e/ou desafios que mobilizam o seu potencial intelectual, enquanto estuda para compreendê-los 

e ou superá-los. Os estudantes necessitam de informações, mas são especialmente estimulados 

a trabalhar com elas, elaborá-las e reelaborá-las em função do que precisam responder ou 

equacionar.  

Nesse caminho, é possível que ocorra, gradativamente, o desenvolvimento do espírito 

científico, do pensamento crítico, do pensamento reflexivo, de valores éticos, entre outras 

conquistas dessa natureza, por meio da educação, nos diferentes níveis, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia na formação do ser humano e de futuros profissionais. 
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Portanto, utilizar metodologias de ensino que ajudem os estudantes a realizarem 

atividades que levam em consideração suas experiências, interesses e estimulem a tomada de 

consciência e participação nas decisões de caráter sóciocientífico são de vital importância para 

um bom encaminhamento da Educação Básica no país (SILVA et al., 2011). 

De acordo com Sá e Queiroz (2009), para resolver um caso os estudantes devem passar 

por três etapas: identificação e definição do problema; acessar, avaliar e usar informações 

necessárias à sua solução; e por fim, apresentar a solução do problema. Assim, podemos 

constatar que os quatro grupos atingiram esses três estágios, pois todos apresentaram soluções 

para o caso. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. UMA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Segundo Gil (2002), a pesquisa pode ser compreendida como uma atividade racional e 

sistemática, eminentemente processual, que visa a dar respostas a problemas propostos, 

respostas desenvolvidas mediante a escolha dos conhecimentos disponíveis e o uso criterioso 

de métodos, técnicas e outros procedimento científicos.  

Com o objetivo de elaborar uma sequência metodológica utilizando casos que envolvem 

conceitos de química, física e biologia, esta pesquisa foi adotada com abordagem qualitativa.  

 

5.2. CONSTRUÇÃO DOS CASOS 

  

 Ao analisar os desafios que alcançam o cotidiano das salas de aula em todo o país, torna-

se mais explícita e mais lúcida a proposta através de “casos”. 

 De acordo com Sá e Queiroz (2009), para a criação dos casos, é conveniente seguir as 

seguintes etapas que precede sua elaboração, que incluem: 

 

- A escolha do assunto principal a ser destacado no caso: ele deve ser relevante dentro do 

contexto da disciplina a ser ministrado, e de preferência também deve estar relacionado com 

questões atuais e/ou controversas; 
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- Elaboração de uma lista com todos os conceitos, habilidades e atitudes que se pretende abordar 

através da aplicação do caso: para que em sua construção, sejam inseridas questões ou situações 

que possam conduzir ao desenvolvimento de tais aspectos; 

- Elaboração de uma lista dos possíveis personagens do caso: deverão apresentar características 

pertinentes a situação geral neles apresentada; 

- Elaboração de uma série de questões para discussão em sala de aula: essas questões auxiliarão 

os alunos a reconhecerem aspectos importantes, passíveis de serem discutidos a partir da 

solução do caso. 

Enquanto a teoria e hipótese sempre guardam uma expressiva distância da realidade 

cotidiana, o caso, ao se aproximar da síntese, atua como uma maquete da realidade e, dessa 

forma, permite aferir seus elementos a partir da realidade. Por isso, os casos criados nessa 

dissertação foram vividos, adaptados ou assistidos pelas autoras, sugerindo reflexões e 

discussões entre a situação exposta e o leitor. 

Como qualquer estratégia de ensino, os Casos criados possuíram objetivos traçados na 

sua idealização, que visasse:  

• O desenvolvimento de conteúdos não apenas informativos, mas também formativos 

do Ensino de Ciências; 

• A interdisciplinaridade dos conceitos envolvidos em cada caso; 

• O reconhecimento por parte dos alunos dos lugares e situações citadas nos casos 

pertencentes à cidade de Arraial do Cabo-RJ; 

• O desenvolvimento do pensamento crítico e habilidade de resolução de problemas; 

• A contemplação de competências estabelecidas pela BNCC. 

 

De acordo com Herreid (1998), há diversas estratégias para a utilização de casos no 

Ensino de Ciências. Por isso, destacam-se algumas classificações de estratégias elaboradas pelo 

autor: 

- Formato de atividades em pequenos grupos: Neste formato os casos são narrativas e 

dizem respeito ao contexto social e/ou profissional em que os alunos estão imersos. A principal 

- Formato de aula expositiva: neste formato o caso tem a característica de uma história (caso) 

contada pelo professor aos seus alunos. 

- Formato de discussão: O caso é apresentado como um dilema e os alunos são questionados 

a respeito das suas perspectivas e sugestões de soluções para o caso. 
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característica é que os casos sejam analisados em pequenos grupos de alunos que trabalhem em 

colaboração. 

A comunicação por meio da colaboração se complementa com a comunicação um a um, 

com a personalização, com o diálogo do professor com cada aluno e acompanhamento do ritmo 

da aprendizagem. Com isso, o professor orienta-os de uma forma mais direta, no momento em 

que precisam e da maneira mais conveniente, tornando-se, cada vez mais, um gestor e 

orientador de caminhos coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção 

mais aberta, criativa e colaborativa. 

Para a contemplação cognitiva dos alunos e auxiliar no desenvolvimento de atitudes e 

habilidades, foi incluída a utilização da ABP com os Casos na sequência metodológica, como 

forma de garantir também o desenvolvimento das competências gerais.  

 

5.3. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

 

Como escolha metodológica para análise das competências gerais estabelecidas pela 

BNCC para a Educação Básica, optamos pela Análise Textual Discursiva (ATD), de Moraes e 

Galiazzi (2011). A escolha deste método para o tratamento das informações nos possibilitou 

uma compreensão detalhada de como desenvolver as competências gerais estabelecidas pela 

BNCC através da utilização de uma sequência metodológica composta por Casos estruturados 

com temas que envolvem conceitos de química, física e biologia. Foram analisadas também as 

interações estabelecidas com outros assuntos das Ciências naturais e de outras áreas de 

conhecimento, tendo em vista as aplicações. 

A análise das dez competências gerais e suas possíveis formas de contemplação 

utilizando os Casos foi organizada em três etapas: unitarização, categorização e metatexto. A 

primeira consiste em desmontar o texto sobre as competências gerais, a segunda consiste em 

organizar o texto de acordo com algumas subcategorias que vão emergindo e que são comuns 

dentro de cada competência, e que são classificadas de acordo com as relações estabelecidas 

pelo pesquisador e a terceira é a construção de um metatexto, contendo interpretação sobre o 

que cada caso e suas possíveis propostas de aplicação, descrevendo como poderão contribuir 

significativamente em cada subcategoria.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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6.1.  Sequência metodológica 1 

 

 

 

 

 “Barbara, a nova ‘Burnquist’ do pedaço” 

Autores: Rayza Cristina Machado da Cruz e Larissa Rivera Machado da Cruz 

 

Barbara, uma adolescente de 12 anos, moradora de Arraial, localizado na região dos 

lagos era muito fã do skatista Bob Burnquist e adorava o game chamado Bob Burnquist´s 

Dreamland, jogava sempre no seu celular. 

Seu lugar favorito era o parque público, lá na Prainha, onde ela podia ver e filmar vários 

skatistas fazendo manobras radicais. 

  No natal, cansada de apenas fazer as manobras virtualmente pelo celular, Barbara 

pediu de presente um skate para seus pais, que logo atenderam seu pedido, pois praticar 

esportes faz bem à saúde e principalmente ao ar livre. Seus pais também eram fãs de esportes 

radicais. 

Em seu primeiro dia com seu skate, Bárbara marcou com seus amigos de irem ao 

parque para praticarem as manobras. Levou a câmera, capacete, joelheira e cotoveleira. 

Estava muito feliz, pois iria realizar seu sonho. 

Chegando lá, seus amigos Rafa e Bia, que andavam de skate a mais tempo, ajudaram 

a ficar em pé sobre ele. Em poucos minutos, Barbara já conseguia andar de skate sobre o 

cimento. Mais confiante, Bárbara resolveu testar suas habilidades; saindo do cimento para 

a grama. Foi para o lado leste do parque, onde o final da rampa terminava em um gramado. 

No topo da rampa, subiu no skate e desceu. Percebeu que a sua velocidade aumentava à 

medida que descia. Porém, ao chegar na grama, teve uma grande surpresa: a velocidade 

diminui, mas ela não conseguiu se equilibrar e foi lançada para frente do skate. Barbara 

caiu, mas como estava com proteção, não aconteceu nada grave. 

Rafa estava filmando Barbara, e captou a queda de sua amiga. No dia seguinte, ele 

levou o vídeo para a aula do professor Almir, que dava aula de ciências e também gostava 

de esportes radicais. O aluno mostrou o vídeo e perguntou: “Por que quando o skate parou, 

Barbara não parou também?” E continuou a perguntar: “No cimento ela ia rápido, por que 

ao chegar na grama ela foi mais devagar?  

Imagine que você é o professor de ciências. Como você explicaria isso para Rafa e 

seus amigos? 
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Figura 1: Bárbara e seu presente de natal 

 
Fonte: HAMELIN, 2019. 

 
Figura 2: A iminência do tombo 

 
Fonte: HAMELIN, 2019. 

 
Figura 3: A queda de Bárbara 

 
Fonte: HAMELIN, 2019. 
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6.1.1. Proposta de aplicação 

 

 O caso poderá ser estudado em 5 aulas. Cada aula com duração de 2 horas. 

Aula 1: Os alunos receberão uma cópia do texto e será esclarecido alguns termos 

utilizados no estudo de caso. O problema do caso será discutido e identificado. Posteriormente, 

os conhecimentos prévios dos alunos serão debatidos em 5 grupos. 

Aula 2: A turma assistirá na sala, alguns vídeos de manobras e tombos de skate para 

contextualizar a 1º lei de Newton do movimento. Para contribuir com o entendimento de inércia, 

poderá ser utilizado vídeos com situações opostas: algo que está em repouso e continua em 

repouso (vídeo do truque de tirar a toalha da mesa sem derrubar os vários objetos sobre ela). 

Na sala, os grupos serão questionados se os vídeos auxiliaram a responder algumas das 

perguntas feitas por Rafa, personagem do estudo de caso. 

Aula 3: O professor passará um vídeo de uma batida de carro. Em seguida, ele fará a 

seguinte pergunta para a turma: “Por que é importante utilizar o cinto de segurança? ”. Após a 

pergunta, os alunos deverão formular respostas. Em seguida, o professor mostrará vídeos de 

carros desacelerando com pessoas e vídeos mostrando como o corpo se comporta dentro do 

carro quando não utilizamos o cinto de segurança. Individualmente, os alunos deverão pesquisar 

situações semelhantes ao problema do caso. 

Aula 4: A turma será dividida em 4 grupos. Cada grupo testará carrinhos na aula, 

trazidos pela professora. Eles testarão a velocidade do seu carrinho em diferentes superfícies. 

O grupo 1 testará seu carrinho no chão cimentado. O grupo 2 testará seu carrinho na areia. O 

grupo 3 testará seu carrinho na grama. O grupo 4 testará seu carrinho em cima da terra. No final 

desta aula, o professor deverá contextualizar sobre atrito, simulando a situação de Barbara com 

o carrinho, passando do cimento para a grama.  

Aula 5: Após as observações feitas pelos alunos, cada aluno reunirá com seu grupo e 

deverão juntar as informações e formular a solução do caso, indicando qual ordem os conceitos 

(atrito e inércia) aconteceram no caso. O líder do grupo deverá reunir as informações e o 

secretário deverá realizar um pequeno texto como se fosse o professor Almir, explicando os 

motivos da queda de Barbara. 

Ao final da aula 5, o professor deve ter consciência de como, a partir de todos os tópicos 

citados acima, vai avaliar se o problema do Caso foi solucionado. A única forma de saber se o 

aluno aprendeu é oferecendo oportunidades para que ele demonstre o aprendizado, seja por 

meio de provas, trabalhos de campo, exposições ou outras formas de avaliação. 
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6.2.  Sequência metodológica 2 

 

 

 

 

“Aloha Mauricio! A praia é sua casa” 

Autores: Rayza Cristina Machado da Cruz e Larissa Rivera Machado da Cruz 

 

Neste ano, Maurício, surfista muito conhecido como “Maumau”, estava passando o 

dia das crianças em Arraial do Cabo, localizada no estado do Rio de Janeiro. Ele escolheu 

esse destino pois Arraial é conhecida por suas belas praias e seu visual deslumbrante.  

Antes de viajar, ele pesquisou um pouco sobre a cidade e descobriu um fato curioso: 

lá acontece a ressurgência, um fenômeno que ocorre no oceano e consiste na subida das 

águas profundas e frias para as partes menos profundas e mais quentes. Sabendo disso, 

Maurício colocou sua wetsuit (roupa térmica utilizada pelos surfistas) na mochila. 

Chegando lá, Maurício foi direto para a Praia Grande e começou a se preparar para 

entrar no mar. Passou protetor solar, vestiu sua roupa térmica e passou parafina na prancha 

de surf. Estava bastante empolgado, pois encontrou muitos surfistas na praia, devido as 

grandes ondas naquele dia. 

Enquanto surfava, Mauricio percebeu que muitos surfistas estavam saindo 

rapidamente do mar, restando apenas ele na sua prancha de surf e Denis, um rapaz que estava 

fazendo stand up paddle (surf praticado em pé e com remo). Foi aí que os dois viram pessoas 

na beira da praia gritando: 

- Galera, tem algo na água! Saiam daí! Mete o pé parceiros! 

Rapidamente Denis e Maumau começaram a remar para a faixa de areia. Quando 

viram a sombra muito perto...Maumau perguntou: 

- Brother, que parada sinistra é essa? 

Denis respondeu: 

- Não sei, mas é melhor a gente sair logo daqui. 

Chegando na areia, muito assustados, um pescador explicou a situação. 

- Meninos, fiquem tranquilos! Era apenas uma baleia jubarte. Elas costumam visitar nossa 

cidade nesta época do ano. Elas não se alimentam de surfistas... que bom né? 

Maumau e Denis riram aliviados e depois de escutarem o pescador, se perguntaram: 

e se fosse um tubarão? Qual de nós chegaria primeiro na areia? 

Denis e Maumau, tem a mesma idade, mas utilizavam pranchas diferentes. Gostavam de 

curtir o mar à sua maneira. 
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Figura 4: Maurício na Praia Grande 

 
Fonte: HAMELIN, 2019. 

 

Figura 5: Um visitante inesperado 

 
Fonte: HAMELIN, 2019. 

 

Figura 6: Maurício e sua dúvida 

 
Fonte: HAMELIN, 2019. 
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6.2.1. Proposta de aplicação do caso 

 

 O caso poderá ser estudado em 4 aulas. Cada aula com duração de 2 horas. 

Aula 1: Os alunos receberão uma cópia do texto e será esclarecido alguns termos 

utilizados no estudo de caso. O problema do caso será discutido e identificado. Posteriormente, 

os conhecimentos prévios dos alunos serão debatidos em 5 grupos. 

 Aula 2: A turma assistirá na sala, alguns vídeos de surf e suas diferentes modalidades. 

Apesar do surf estar inserido no cotidiano da maioria dos alunos, alguns termos utilizados no 

caso poderão ser esclarecidos na sala de aula de acordo com os conhecimentos prévios dos 

colegas da classe ou com a ajuda do professor.Para contribuir com as informações, a professora 

convidará três surfistas da cidade para explicarem sua modalidade de surf praticada (stand up 

paddle, surfing e bodyboarding). Os surfistas mostrarão seus equipamentos para os alunos e 

deverão relatar quais as condições necessárias de cada modalidade de surf para sua prática (cada 

modalidade de surf requer condições específicas para o surf, como por exemplo: tamanho das 

ondas, e posição do surfista no mar). Os alunos poderão manusear as diferentes pranchas 

expostas. Ao final das palestras, cada grupo deverá levantar hipóteses sobre por que cada 

modalidade de surf possui diferenças nas pranchas, buscando relacionar com o problema do 

caso. 

Aula 3: A turma será dividida em 4 grupos. Cada grupo fará o experimento da Prancha 

de surf. Esse experimento precisará dos seguintes materiais: cartolina, papel cartão, tesoura, 

lápis, detergente, um recipiente grande com água. Os procedimentos para o experimento são: 

desenha-se na cartolina a prancha com um pequeno corte em forma de V atrás e recorta-se com 

a tesoura, simulando uma pranchinha, utilizada no surfing. No papel cartão, será desenhado 

uma prancha de Longboard, imitando sua forma de U nas extremidades. As pranchas serão 

colocadas sobre a água e pinga-se detergente na parte da pranchinha que tem o corte em V e na 

extremidade da prancha de Longboard. No experimento1, quando o detergente é colocado atrás 

da prancha ela dispara para frente. Após o experimento, individualmente, cada aluno deverá 

pesquisar por que o formato da prancha ajuda na velocidade. Após a busca e troca de 

informações entre os alunos, o professor dará uma breve explicação sobre o que de fato 

aconteceu no experimento. Devido ao formato da prancha em V, ocorre a diminuição da tensão 

 
1 BRASIL, 2019. Experimento: prancha de surf. Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

bitstream/handle/mec/8330/Prancha_de_surf.pdf?sequence=1. Acessado em: 26 de julho de 2019. 
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superficial, movimentando um pequeno corpo na superfície da água, se movimentando mais 

rápido do que uma prancha de outro formato. 

Aula 4: Além desse experimento, para ajudar a solucionar o caso sobre qual surfista chegará 

na areia primeiro, o professor poderá utilizar um guia sobre os tipos de prancha e pedir que eles 

agrupem as pranchas que: possuem maior peso e maior velocidade na água. Neste guia terão 

informações sobre as partes da prancha, o material utilizado, o formato e suas dimensões, o nível de 

experiência requerido para sua utilização e todos os elementos que diferenciam as pranchas de 

surf.  

 

Figura 7: Nove principais tipos de prancha de surf 

 

Fonte: TOTALSURFCAMP, 2017. 

 

Depois de agrupar as pranchas, o professor pedirá aos alunos para citarem as principais 

semelhanças das pranchas dentro de cada grupo. Por exemplo: as pranchas que são maiores possuem 

maior peso, maior estabilidade e menor agilidade. 

Através de análises feitas pelos próprios alunos acerca do guia básico e de sua vivência com 

a praia, eles poderão desvendar o problema. Para finalizar, cada aluno reunirá com seu grupo e 

deverão juntar as informações e formular a solução do caso. Cada grupo deverá montar um 

desenho reproduzindo a situação dos surfistas Denis e Maumau, ilustrando quem chegaria 

primeiro e qual tipo de prancha ele utilizou. 
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As imagens de algumas espécies de animais e plantas do caso podem ser usadas em 

jogos que os alunos consigam associar as gravuras ao tema abordado. Os animais que se inserem 

nesse contexto podem ser apresentadas para a sala de aula, podendo estimular os alunos a 

“descobrirem” e “relatarem” os elementos da natureza. Além disso, de acordo com os PCN, o 

“meio ambiente” é um tema transversal e deve ser trabalhado para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos a decidir e a atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. 

 

6.3.Sequência metodológica 3 

 

 

 

 

 

 

“Na feira só dá ele: Pastel da caxuxa!” 

Autores: Rayza Cristina Machado da Cruz e Larissa Rivera Machado da Cruz 

 

Na feira municipal de Arraial, encontramos tudo quanto é tipo de fruta e verdura: 

alface, tomate, caqui e até fruta do conde! Mas não é só por isso que a feira é bastante 

conhecida: o pastel da caxuxa é o lanche preferido vendido lá! 

  Todas as manhãs de sábado, Seu Cravinho vai à feira. Ele gosta de chegar bem 

cedinho para comprar os pastéis bem quentinhos e fazer suas compras. Mas no último 

sábado, ele decidiu fazer o contrário; fez todas as compras e depois passou na barraquinha 

da caxuxa para lanchar. 

Chegando lá, olhando os pastéis já fritos perguntou: 

- Dona Caxuxa, bom dia! Quais sabores disponíveis hoje para venda? Tô achando 

que você não fritou o meu favorito... 

Caxuxa respondeu: 

- Seu Cravinho, o Sr. Achou que eu ía esquecer do seu pastel de queijo?! Já está 

prontinho, fritei mais cedo. Estranhei que o Sr. não apareceu, mas fiz questão de guardá-lo 

caso aparecesse. Tome aqui seu pastel! 

Ao receber o pastel, Seu Cravinho exclamou: 

- Ué dona Caxuxa, você diminuiu a quantidade de recheio? 

Dona caxuxa riu e respondeu: 

- Não, ele apenas murchou. 

→ Ajude Seu cravinho a entender o porquê de quando o pastel esfria, murcha. 
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Figura 8: O pastel da Caxuxa 

 
Fonte: HAMELIN, 2019. 

 

 

 

Figura 9: A famosa vendedora Caxuxa 

 

Fonte: HAMELIN, 2019. 
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Figura 10: Seu Cravinho e suas dúvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HAMELIN, 2019. 

 

 

6.3.1. Proposta de aplicação do caso  

 

O caso poderá ser estudado em 3 aulas. Cada aula com duração de 2 horas. 

Aula 1: Os alunos receberão uma cópia do texto e será esclarecido alguns termos 

utilizados no estudo de caso. O problema do caso será discutido e identificado. Posteriormente, 

para o aluno entender de forma lúdica sobre o porquê do pastel murchar, é necessário um 

demonstrativo de alguns experimentos para ajudar na compreensão de algumas propriedades 

da água. Para a introdução sobre o estado físico da água, o professor demonstraria as três 

versões que a encontramos em casa, por exemplo. No estado sólido o gelo apresenta volume e 

forma definida. No estado líquido, como a água que consumimos, quando a colocamos em um 

recipiente, ela possui apenas volume definido. Já água em do estado gasoso não possui forma e 

nem volume definidos. 

Aula 2: Os conhecimentos prévios dos alunos e a demonstração do professor serão 

debatidos em 5 grupos. O experimento da bexiga em águas em diferentes temperaturas será 

apresentado para que os alunos entendam a influência da temperatura no gás. A experiência 

consiste em inserir uma bexiga vazia na boca de uma garrafa PET. Quando mergulharmos essa 

garrafa em um recipiente com água quente, a bexiga inflará. Por outro lado, se colocarmos a 

garrafa em contato com água gelada, a bexiga murchará. 
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Aula 3: Cada grupo deverá levantar hipóteses sobre por que o pastel quando esfria, 

murcha. A partir disso, espera-se que os alunos entendam o que acontece com o recheio do 

pastel: a água presente no recheio do pastel evapora e se expande devido a temperatura e por 

isso o pastel recém frito apresenta um volume maior do que o pastel frio, que murcha. 

 

6.4.  Sequência metodológica 4 

 

 

 

“As salgadeiras da Praia dos Anjos” 

 Autores: Rayza Cristina Machado da Cruz e Larissa Rivera Machado da Cruz 

 

Arraial do Cabo é uma pequena cidade localizada na região dos lagos, famosa por 

suas belezas naturais. O município é conhecido como a “capital do mergulho”. As praias de 

águas transparentes e areia muito branca tornam sua costa um dos locais brasileiros mais 

propícios para a pesca submarina e mergulho. Além do mergulho e do turismo, a cidade tem 

como renda a pesca artesanal. 

Antigamente o município pertencia a Cabo Frio. A cidade era um povoado de 

pescadores e não havia energia elétrica, o que dificultava a modo de vida dos habitantes. O 

mais difícil naquele tempo era a conservação dos alimentos.  

Para evitar que os alimentos estragassem, assim que os pescadores começavam a 

puxar a rede em direção à beira da praia, as salgadeiras (em sua maioria, eram mulheres e 

filhas dos pescadores) aguardavam o fim da pescaria para salgar e secar o pescado. 

 Somente em 1959 com a chegada da Companhia Nacional da Álcalis, houve um 

desenvolvimento econômico, dando possibilidade aos moradores de usufruírem a energia 

elétrica, fazendo com que o processo de salgar o pescado à beira da praia deixasse de ser 

necessário. 

 Apesar da técnica de salgar peixes não ser mais tão utilizada, algumas tradições ainda 

permanecem. Consumimos um famoso peixe oriundo de países como Noruega e Portugal na 

semana santa que passam pelo processo de salgar. Por que e pra que essa técnica ainda é 

utilizada? 
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Figura 11: A atividade pesqueira na Praia dos Anjos 

 

Fonte: HAMELIN, 2019. 

Figura 12: O processo de salgar o pescado 

 

Fonte: HAMELIN, 2019. 

 

6.4.1.  Proposta de aplicação do caso 

 

O caso poderá ser estudado em 3 aulas. Cada aula com duração de 2 horas. 

Aula 1: Os alunos receberão uma cópia do texto e será esclarecido alguns termos 

utilizados no estudo de caso. Nessa aula, o professor poderá utilizar vídeos antigos da cidade 

que mostram todo o processo de pesca e de salgar o pescado. O problema do caso será discutido 

e identificado e os alunos serão divididos em 5 grupos. De acordo com seus conhecimentos 

prévios provavelmente os alunos nessa aula já explanarão que o peixe utilizado na semana santa 

é o bacalhau.  

Aula 2: Para auxiliar na resolução do problema, os alunos serão divididos em 5 grupos. O 

professor poderá fazer juntamente com os alunos o experimento de adicionar sal na alface ou 
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na batata para mostrar o processo de osmose de forma lúdica. Esse experimento faz analogia à 

mesma reação que ocorre no caso em estudo. Ao final das palestras, cada grupo deverá levantar 

hipóteses e relacionar o resultado do experimento com o problema do caso. 

Aula 3:  Cada grupo deverá levantar hipóteses sobre por que o bacalhau que vem de tão longe 

não estraga. A partir disso, espera-se que os alunos concluam que a técnica de salgar o peixe 

utiliza o transporte passivo da água, que sai de um meio hipotônico para o local hipertônico, 

impedindo as bactérias de se reproduzir e ajudando no processo de conservação dos alimentos. 

 

6.5.  Sequência metodológica 5 

 
 

 

“Ir à Arraial é sinônimo de passeio de barco!” 

 Autores: Rayza Cristina Machado da Cruz e Larissa Rivera Machado da Cruz 

 

Arraial do Cabo costuma ser destino de visitantes de todo o estado. O forte, aqui, é o 

litoral belo e preservado. As famosas praias do Pontal do Atalaia impressionam com mar 

azul-clarinho e areia limpíssima, enquanto a do Farol é um dos melhores pontos de mergulho 

livre do Brasil. 

A cidade reúne algumas das mais belas características do litoral brasileiro, como 

dunas de areia branca, lagoas e praias de mar cristalino, vegetação de restinga, além de 

costões que funcionam como mirantes para apreciar tudo isso. 

Suas nove praias de águas transparentes e cores de tonalidades únicas são um 

espetáculo à parte. Algumas são consideradas uma das mais belas do mundo.  

O mar de Arraial do Cabo é especial por uma razão muito particular; além de atrair 

muitos turistas, atraem também animais marinhos de outros lugares. 

Em um dia ensolarado, Cecília e suas amigas fizeram um passeio de barco na cidade. 

O passeio de barco durou cerca de 3 horas, passando pelas principais praias. Ao chegar nas 

Prainhas, elas observaram uma mudança na coloração do mar. O comandante do barco jogou 

bóias no mar e permitiu aos tripulantes que nadassem nesse trecho onde a água tem diferentes 

tons; varia do azul mais intenso ao verde água. Maria, umas das amigas mais empolgadas 

com o passeio, resolveu nadar neste trecho e percebeu que além da diferença de coloração no 

mar, a temperatura também variava.  

Durante o passeio é comum avistar golfinhos, tartarugas verdes e diferentes de peixes. 

Mas naquele dia, a atração animal era dos pinguins que apareceram na orla da Praia Grande. 

Ajude Cecília a entender por que os pinguins que vivem no polo sul vieram parar na região 

dos lagos e por que a diferença na coloração da água tem relação com o surgimento de 

espécies que não são nativas? 
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Figura 13: Passeio de barco em Arraial do Cabo 

 

Fonte: HAMELIN, 2019. 

 

Figura 14: A diversidade da Ressurgência 

 

Fonte: HAMELIN, 2019. 

 

6.5.1.  Proposta de aplicação do caso 

 

O caso poderá ser estudado em 3 aulas. Cada aula com duração de 2 horas. 

Aula 1: Os alunos receberão uma cópia do texto e será esclarecido alguns termos 

utilizados no estudo de caso. O professor poderá utilizar o filme “Procurando Nemo” para 



53 

 

mostrar como as tartarugas e inúmeras outras espécies de animais marinhos se deslocam nas 

correntes para migrar e se espalhar pelo globo. O problema do caso será discutido e identificado 

e os alunos serão divididos em 5 grupos. De acordo com seus conhecimentos prévios 

provavelmente alguns dos alunos nessa aula poderão citar o fenômeno da ressurgência. 

Aula 2: O professor, poderá propor uma aula de campo como um passeio na praia ou 

um passeio de barco. Seria interessante para que os alunos visualizassem as características da 

água na cidade e a partir daí, levantar hipóteses. Neste processo natural chamado 

ressurgência2 ou afloramento, as águas profundas e mais geladas são levadas à superfície 

e, junto a elas, nutrientes.  

Aula 3: A partir da observação e dos conhecimentos prévios dos alunos acerca do 

assunto, espera-se que os alunos relacionem o surgimento de espécies que não são nativas com 

o fenômeno da ressurgência. A transparência das águas é outra característica desse mar que 

se torna ora azul, ora verde, pode também ser percebida no passeio de barco. Isso acontece 

devido ao reflexo da luz do sol (mais intensa no verão) na areia e nos micro-organismos 

que estão na superfície da água. 

 

7.  ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS METODOLÓGICAS COM ENFOQUE NA BNCC 

 

Na sociedade atual, as competências são essenciais para que o indivíduo tenha sucesso 

em sua vida social e na carreira. A forma de conduzir suas relações, responsabilidades e 

profissão são determinadas por sua capacidade de a cada dia conviver e resolver as situações 

cotidianas, cujos resultados são totalmente dependentes da forma com que os seus problemas 

são solucionados. O mercado de trabalho necessita de pessoas capazes de resolver conflitos, 

liderar, tomar decisões e utilizar conhecimentos adquiridos ao longo da Educação Básica. 

No decorrer do Ensino Fundamental e Médio, a BNCC estabelece dez competências 

gerais e essenciais que devem ser asseguradas e desenvolvidas nos estudantes que consolidam 

os direitos de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito pedagógico. 

 Competência é definida na BNCC como atitudes e valores necessários para atender as 

complexas demandas da vida cotidiana, garantindo a autonomia para se posicionar e intervir 

 
2 Ressurgência é o processo que resulta no afloramento das massas de água profundas, de baixas temperaturas e 

ricas em nutrientes, do oceano à superfície. Esse fenômeno desencadeia um crescimento das populações de peixes 

na região. Está diretamente relacionada ao regime de ventos local. Os ventos de Nordeste, oriundos do Anticiclone 

SemiPermanente do Atlântico Sul, causam o fenômeno (SILVA, G. L. ; DOURADO, M. S. ; CANDELLA, R. N., 

2006).  
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nos problemas sociais e do mundo do trabalho, proporcionando qualidade de vida para presentes 

e futuras gerações, exercendo seu papel de cidadão. É a mobilização de conhecimentos 

(procedimentos e conceitos) e habilidades nas esferas cógnitas, socioemocionais e práticas em 

prol de melhorar a qualidade de vida. 

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar 

valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais 

humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 

2013), mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU) 

A BNCC estabelece as aprendizagens consideradas essenciais para os alunos brasileiros. 

Seu objetivo é propor uma formação integral aos estudantes, que vai além do conhecimento 

puramente cognitivo e os prepara para enfrentar desafios e resolver problemas do mundo 

contemporâneo. As competências citadas a seguir, pretendem estabelecer o propósito absoluto 

da Educação Básica, perpassando todas as dimensões da vida do aluno. 
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Quadro 01: Competências gerais propostas pela BNCC na Educação Básica 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

1. CONHECIMENTO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 

para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E INVESTIGATIVO: Exercitar a curiosidade intelectual 

e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. REPERTÓRIO CULTURAL: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. COMUNICAÇÃO: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. CULTURA DIGITAL: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. TRABALHO E PROJETO DE VIDA :Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. ARGUMENTAÇÃO: Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 

com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física 

e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 

com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9. EMPATIA E COOPERAÇÃO: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. RESPONSABILIDADE E CIDADANIA: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: BNCC (2017) 
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Os Casos propostos nessa dissertação foram pensados para comtemplar as competências 

inseridas na BNCC. O documento estabelece dez competências gerais que deverão ser trabalhadas 

na educação básica. Dessa forma, o objetivo é que as escolas deixem de ser apenas transmissoras de 

conteúdo, mas auxiliem o estudante a lidar com as questões emocional, cultural, tecnológica, 

socioambiental, responsabilidades, criatividade, entre outros.  

Cada competência geral ganhou um título que sintetiza a sua essência, uma descrição dos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que são esperados no desenvolvimento dos alunos. 

Utilizando a ATD, a Tabela mostra o processo de construção das subcategorias, produzidas 

a partir da análise de cada competência geral estabelecida pela BNCC:  

 

Competências gerais Subcategorias 

1- Conhecimento 

- Busca de informação 

- Aplicação do conhecimento 

- Aprendizagem ao longo da vida 

- Metacognição 

- Contextualização sociocultural do conhecimento 

2- Pensamento científico, crítico e 

investigativo 

- Exploração de ideias 

- Conexões 

- Criação de processos de investigação 

- Soluções 

- Execução  

- Formulação de perguntas 

- Interpretação de dados 

- Lógica e raciocínio 

- Desenvolvimento de hipóteses 

- Avaliação do raciocínio e explicação de evidências 

- Síntese 

3- Repertório cultural 

- Utilização 

- Expressão 

- Investigação e identidade cultural 

- Consciência multicultural 

- Respeito à diversidade cultural 

- Mediação da identidade cultural 

4- Comunicação 

- Escuta 

- Expressão e discussão de ideias 

- Multiletramento 

5- Cultura digital 

- Utilização de ferramentas digitais 

- Mundo digital 

- Uso ético 
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6- Trabalho e projeto de vida 

- Determinação e esforço 

- Autoeficácia 

- Perseverança 

- Autoavaliação 

- Compreensão sobre o mundo do trabalho 

- Preparação para o trabalho 

7- Argumentação 

- Afirmação argumentativa 

- Inferência 

- Confronto de pontos de vista 

- Perspectiva global e consciência socioambiental 

8- Autoconhecimento e 

autocuidado 

- Autoconsciência 

- Autoestima 

- Autoconfiança 

- Equilíbrio emocional 

- Saúde e desenvolvimento físico 

- Atenção plena e capacidade de reflexão 

9- Empatia e cooperação 

- Valorização da diversidade 

- Alteridade (reconhecimento do outro) 

- Acolhimento da perspectiva do outro 

- Diálogo e convivência 

- Colaboração 

- Mediação de conflitos 

10- Responsabilidade e cidadania 

- Incorporação de direitos e responsabilidades 

- Tomada de decisões 

- Ponderação sobre consequências 

- Análise e incorporação de valores próprios 

- Postura ética 

- Participação social e liderança 

- Solução de problemas ambíguos e complexos 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da subcategorização de cada competência, o metatexto foi produzido a partir da 

Análise Textual Discursiva (ATD) do corpus, da qual emergiram possíveis habilidades dos 

alunos e competências que podem ser exploradas na utilização das sequências didáticas 

propostas. 
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7.1. Competência 1: Conhecimento 

 

 
Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 1, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 E

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 

Busca por informação 

A busca por informações poderá ser estimulada através dos 

problemas inseridos em cada Caso. Cabe ao professor ser 

mediador na análise de informações, estimulem aquisições e 

habilidades linguísticas, por exemplo. 

Aplicação do 

conhecimento 

Todos os cinco Casos propostos auxiliam na atribuição de 

significado e na organização de conhecimentos adquiridos. O 

Ensino por Estudo de Casos e a ABP contribuem para solucionar 

problemas do dia-a-dia. 

Aprendizagem ao longo 

da vida 

Neste sentido, o Ensino por Estudo de Casos e a ABP propõem 

um eficiente modelo de ensino-aprendizagem que estimula a 

autonomia intelectual do estudante e utiliza menos aulas 

expositivas e mais aulas dinâmicas. 

A ABP tem como premissa básica o uso de problemas da vida real 

para estimular o desenvolvimento conceitual, procedimental e 

atitudinal do discente. 

Metacognição 

Todos os 7 passos da ABP inseridos nas propostas de aplicação 

do caso estimulam os alunos a atuaram como protagonistas do seu 

aprendizado e precisaram articular diferentes saberes.  

Passo 1- Identificar o problema e esclarecer termos desconhecidos 

Passo 2- Explorar o conhecimento pré-existente do aluno 

Passo 3- Gerar hipóteses e possíveis mecanismos de atuação 

Passo 4- Identificar os problemas de aprendizagem para a 

resolução 

Passo 5- Estudo individual dos temas envolvidos no problema e 

discussão do problema 

Passo 6- Feedback do professor 

Passo 7- discussão e avaliação da aprendizagem  

Contextualização 

sociocultural do 

Conhecimento 

Os Casos possuem informações de forma estruturada em torno de 

problemas reais narrados. Em síntese, o aluno deve utilizar 

conhecimentos para entender a realidade e continuar aprendendo. 

Fonte: Autoria própria. 
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7.2.  Competência 2: Pensamento científico, crítico e investigativo  

 

Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 2, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

 

C
R

IA
T

IV
ID

A
D

E
 

Exploração de ideias 

Na aplicação dos Casos com a ABP, percebe-se que essa 

subdimensão desta competência pode ser explorada durante a 

etapa 3 da ABP. A formulação de hipóteses inicia-se com uma 

discussão em grupo com a intenção de explicar os problemas, 

utilizando conhecimentos previamente adquiridos e experiências 

de vida. Esta etapa tem sido denominada “brainstorming”, uma 

vez que os estudantes são encorajados a explicitar todas as 

associações e significações. 

Conexões 

As Conexões entre ideias específicas e amplas e dos 

conhecimentos prévias e novos dos alunos acerca do problema 

inserido no Caso também pode ser constatado nos 7 passos da 

ABP.  

Criação de processos de 

investigação 

O professor mediará todo o processo de investigação para a 

resolução do Caso. A pesquisa feita individualmente ou em grupo 

utilizando alguns recursos citados na proposta de aplicação ou em 

deverá ser estimulada pelo professor  

Soluções 

A Rediscussão do problema frente aos novos conhecimentos 

adquiridos no passo 7 da ABP também pode ser constatado nesta 

subdimensão. 

Execução 
A avaliação das possíveis resoluções do problema será realizada 

nas fases 4 e 7 da ABP.   

 

P
E

N
S
A

M
E

N
T

O
 C

IE
N

T
ÍF

IC
O

 E
 C

R
ÍT

IC
O

 

 

Formulação de 

perguntas 

Formulação de hipóteses para a solução do Caso também pode ser 

constatadas nas fases 3 quando serão levantadas hipóteses. 

Interpretação de dados 

A interpretação dos Casos e suas possíveis soluções podem ser 

contextualizadas na aplicação dos Casos e em suas propostas de 

aplicações, além de contribuir para o estímulo a leitura. 

Lógica e raciocínio 

A estratégia de desenvolver o raciocínio através dos problemas 

inseridos nos Casos privilegia o questionamento. 

Desenvolvimento de 

hipóteses 

Através do questionamento, soluções criativas e inovadoras, além 

de correlacionar ideias específicas e amplas, prévias e novas, a 

partir de diferentes caminhos. 
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Avaliação do raciocínio 

e explicação de 

evidências 

O professor mediador deverá ser responsável pela análise de 

argumentos, raciocínios e evidências. Na aplicação dos Casos 

com a ABP, o professor será um agente da construção de 

conhecimento ao invés de uma transferência. 

Síntese 

O professor também deverá ser responsável pela comparação, 

agrupamento e síntese de informações trazidas pelos alunos de 

diferentes fontes para produzir conclusões sólidas e evitar erros 

de lógica. 

Fonte: Autoria própria. 

 

As experiências e vivências dos alunos devem ser o ponto de partida para a 

sistematização do conhecimento científico. Para tanto, é proposto que os assuntos sejam 

apresentados a partir de elementos concretos, considerando a disposição emocional e afetiva 

dos estudantes. O ensino de Ciências deve aguçar a curiosidade natural dos estudantes, 

incentivando a formulação de perguntas. 

A estratégia de desenvolver o raciocínio através dos problemas inseridos nos casos 

privilegia o questionamento. A estratégia das resoluções dos problemas inseridos nos casos 

deverá produzir soluções criativas e inovadoras, além de correlacionar ideias específicas e 

amplas, prévias e novas, a partir de diferentes caminhos. 

 Os casos também comtemplam essa competência pois apresentam interdisciplinaridade 

na área de linguagens e as ciências da natureza. A Interpretação de dados e informações que 

serão debatidas em grupos estimulam o desejo de aprender e investigar. 

 

7.3. Competência 3: Repertório cultural 

 
Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 3, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

 

R
E

P
E

R
T

Ó
R

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
  

Fruição 

O cenário de todas as narrativas dos estudos de caso foi idealizado 

na cidade dos alunos, de forma em que propiciasse a identificação 

e localização dos cenários citados. 

No caso 1, o parque citado é utilizado por todos da cidade, 

principalmente pra práticas com skate e corrida. As escolas do 

entorno utilizam o espaço para realizarem aulas de Educação 

Física. 

No caso 2, pros alunos que conhecem o munícipio, fica implícito 

que a praia citada é a Praia Grande, onde nos meses de junho e 
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outubro baleias e outros animais marinhos passam pela cidade. O 

Fenômeno da ressurgência que é citado no texto é muito estudado 

pela Marinha do Brasil localizada na cidade, possuindo até um 

hotel com o mesmo nome. 

No caso 3, o cenário é a feira Municipal que acontece todos os 

sábados na cidade, sendo o local mais frequentado para o 

comércio de frutas, verduras e legumes. Um dos personagens da 

história é inspirado em uma pessoa real e muito conhecido na 

cidade. 

No caso 4, além das praias e da tradição de salgar peixe que era 

costume na cidade, a Companhia Nacional de Álcalis também é 

citada, além de ser uma referência ao espaço físico que não é mais 

utilizado desde o encerramento de suas atividades, a Álcalis 

trouxe energia elétrica e muitos avanços econômicos pra cidade. 

A grande maioria das pessoas aposentadas com certa idade na 

cidade foram funcionárias da empresa ou são familiares de 

alguém que foi. A empresa está totalmente relacionada com a 

história da cidade e dos munícipes.  

No caso 5, as praias citadas estão entre os destinos mais 

procurados e estão entre as praias mais bonitas do Brasil e o 

passeio de barco é um dos maiores atrativos da cidade, sendo hoje 

em dia uma forma de renda para a maioria das famílias. 

Expressão 

Os Estudos de casos foram pensados para alunos da cidade onde 

os casos acontecem. Cada Estudo de caso está inserido em locais 

onde as atividades citadas acontecem na munícipio, assim como 

dito nessa competência na subdimensão “Utilização”, 

relacionando-se estritamente com as manifestações culturais e 

grupos presentes na comunidade local. 

 

ID
E
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T

ID
A
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D
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C
U

L
T

U
R

A
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Investigação e 

identidade cultural 

Os Estudos de casos foram pensados para alunos da cidade onde 

os casos acontecem. Cada Estudo de caso está inserido em locais 

onde as atividades citadas acontecem na munícipio, assim como 

dito nessa competência na subdimensão “Fruição”, relacionando-

se estritamente com as manifestações culturais e grupos presentes 

na comunidade local. 

Consciência 

multicultural 

A inserção de lugares e fenômenos locais da cidade de Arraial do 

Cabo faz com que os alunos contextualizem a origem cultural das 

atividades citadas e reconheçam os locais, desenvolvendo senso 

de identidade individual nas histórias. Ao ler os Casos, os alunos 
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necessitam entender quanto uma língua carrega e transmite 

características da cultura local.  

Todos os Casos citam lugares que são pontos turísticos e 

acessíveis a todos que moram ou que visitam a cidade. O caso 2 

por exemplo usa uma linguagem característica dos surfistas que 

frequentam a cidade. 

Respeito à diversidade 

cultural 

O professor deve promover no aluno o sentimento de valorização 

cultural da cidade, além do reconhecimento e respeito das 

diferentes culturas, mostrando que não existe uma melhor ou mais 

desenvolvida que a outra. 

Mediação da 

diversidade cultural 

O professor deverá auxiliar no reconhecimento dos desafios e 

benefícios de se viver e trabalhar em sociedades culturalmente 

diversas. Além disso, poderá questionar seus alunos sobre a 

diversidade cultural do lugar onde moram. Comentar que existe 

uma rica diversidade de religiões, comidas, músicas. Dizer que as 

pessoas tem gostos variados no modo de se vestir, de ouvir 

músicas, de ver filmes e de se divertir. O professor deverá 

enfatizar a importância da cidade no contexto cultural brasileiro 

através de atrações turísticas que poderão ser citadas pelos alunos. 

Fonte: Autoria própria. 

7.4. Competência 4: Comunicação 

 
Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 4, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

Escuta 

Todos os casos o professor lê em voz alta e pede que os alunos 

acompanhem a narrativa com suas folhas e após a leitura pede que 

os alunos formulem suas primeiras hipóteses e as exponha de 

forma oral para toda turma. 

No caso 2, como proposta de aplicação do caso, poderão ser 

convidados diferentes surfistas para que palestrem sobre o esporte 

Surf, as diferentes formas de prancha e manobras. 

No caso 4, a utilização de vídeos antigos, será possível perceber 

o dialeto local, expressões únicas utilizadas na cidade e por isso é 

necessária à compreensão e atenção nos termos usados e seus 

respectivos significados. 

No caso 5, o filme Procurando Nemo poderá ser utilizado como 

ferramenta para a visualização dos alunos das diferentes espécies 
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e suas migrações por meio das correntes marítimas, por isso, é 

necessário o interesse e a atenção dos alunos durante diversas 

cenas para entender o contexto do filme e o ambiente construído 

para a narrativa e quais aspectos condizem com a realidade. 

 

Expressão e discussão 

de ideias 

Para resolver o problema inserido no caso, o aluno deverá 

apresentar suas opiniões e ideias, fazer perguntas e que 

compartilhar suas dúvidas, assim como os saberes prévios. O 

Compartilhamento de informações e experiências com diferentes 

interlocutores promove o entendimento mútuo. O professor 

deverá utilizar de perguntas/resumos e análise de argumentos e 

evidências para preservar o foco do debate ao problema inserido 

no caso a ser resolvido. 

Multiletramento 

 

Todos os estudos de caso, além de serem lidos pelo professor, 

deverão ser entregues em folhas para cada aluno, onde contém 

texto e imagens que auxiliam na compreensão da narrativa de 

forma adequada. Nas propostas de aplicação, alguns vídeos e 

filmes também são sugeridos para serem juntamente trabalhados 

com os conceitos de química, física ou biologia inseridos em cada 

Caso.  A busca por informações as plataformas digitais são 

comumente usadas pelos alunos e estão previstas no Passo 5 da 

ABP, onde ocorre o estudo individual do aluno acerca dos temas 

envolvidos no problema e discussão do problema. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

  Os Casos empregam diversas linguagens, informações e experiências nos fazendo 

entender e considerarmos o personagem uma escuta real. Além disso, através das narrativas que 

contam com a cultural local poderá estabelecer uma empatia dos alunos com o Caso a ser 

estudado. 

A capacidade de escuta e diálogo para promover entendimento mútuo deverá ser 

atingida quando o Caso for aplicado através da ABP. Através das discussões em grupo e do 

problema do Caso ser identificado, os debates e as possíveis soluções serão incentivados no 

sentido de obter a colaboração de todos e a cooperação, para que, democraticamente, cada um 

contribuísse para o enriquecimento da formação e da aprendizagem de todos envolvidos no 

processo do seu respectivo grupo. 
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Além disso, a habilidade de criar narrativas ficcionais utilizando detalhes descritivos 

está inserida também nas habilidades previstas da BNCC. 

 

7.5. Competência 5: Cultura digital 

 

Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 5, os Casos e sua proposta de 

aplicação 
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Utilização de 

ferramentas digitais 

Em todos os casos o uso de recursos tecnológicos pode ser usado 

para auxiliar na busca de informações, desenvolvendo 

conhecimentos que ajudem nas resoluções dos problemas. As 

informações podem ser obtidas por meio de textos, vídeos, 

imagens e etc. 

No caso 1, por exemplo, o uso da gamificação unido ao conteúdo 

digital contribui para despertar o interesse do aluno, colocando-o 

como protagonista. Utilizando o mesmo game que a personagem 

Barbara ou similares faz com que os alunos fiquem mais 

engajados, se identificando com a personagem e o problema 

proposto.  

Os vídeos com manobras de skate, acidentes de trânsito e como o 

corpo se comporta em situações onde o carro acelera e desacelera 

ajudam a contextualizar e fornecer informações que possibilitem 

o entendimento das Leis de Newton sobre o movimento 

(Cinemática e Dinâmica). 

No caso 2, vídeos de diferentes modalidades de surf e quais 

pranchas permitem que o surfista consiga realizar manobras 

radicais poderão ser utilizados para exemplificar e os alunos 

utilizaram a internet para pesquisar se os diferentes formatos e 

tamanhos de pranchas interferem na velocidade e o porquê. 

No caso 3, caso o professor não consiga reproduzir os 

experimentos em sala de aula, ele poderá exibir vídeos desses 

experimentos sendo realizados em laboratórios ou em casa. 

visualizando a prática de salgar peixe que já não é comumente 

feita na beira da praia.  

Da mesma maneira que no caso 3, na condição de que o professor 

não consiga realizar o experimento de colocar sal na alface, vídeos 

que apresentam o conceito de osmose poderão ser utilizados como 

demonstrativo. 
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No caso 4, documentários e vídeos antigos que mostram a cidade 

e os costumes da época poderão ser usados para que os alunos 

entendam e identifiquem o contexto histórico. 

Mundo digital 

Em todos os casos os alunos irão compreender a importância, o 

impacto do uso da tecnologia no cotidiano das pessoas e como 

elas podem facilitar o dia-a-dia; desde a busca de informações 

rápidas até a aproximação de pessoas em diferentes lugares como 

ferramenta de comunicação e comercial. 

Uso ético 

O professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos, durante todo o momento de busca de informações para 

a resolução de todos os casos, deve salientar que o uso da 

tecnologia, dispositivos e mídias devem ser feitos de forma 

consciente, de maneira em que os alunos entendam a importância 

de sempre checar as informações e pesquisar em sites com fontes 

confiáveis, identificando notícias e informações falsas que não 

devem ser disseminadas e comportamentos inadequados que não 

devem ser reproduzidos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

No Ensino de Ciências a tecnologia surge como instrumento para investigar e também 

como meio de produzir informações e conhecimento. Os recursos tecnológicos devem ser 

vistos e utilizados como canais facilitadores da aprendizagem. 

Os professores devem qualificar o uso das tecnologias para ajudar na resolução dos 

problemas inseridos nos Casos, para que os alunos façam o melhor proveito desses 

recursos. Explorar as ferramentas que a internet oferece ou criar um blog e postar as lições deixa 

aberto o caminho para pesquisa. As discussões em sala de aula podem se estender ao ambiente virtual, 

promovendo uma troca mais interessante com links de artigos ou entrevistas sobre o assunto 

abordado. E, se no passado, as fontes de pesquisa eram escassas – em alguns casos se resumiam às 

bibliotecas -, hoje temos uma infinidade de meios para chegar até as respostas e informações. A 

internet pode ser uma grande aliada das metodologias ativas. 
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7.6. Competência 6: Trabalho e projeto de vida 

 

Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 6, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

 

P
R

O
JE

T
O

 D
E

 V
ID

A
  

Determinação e esforço 

O professor terá papel de facilitador, incentivador, mediador das 

ideias apresentadas pelos alunos, levando-os a pensar, de modo 

que as respostas sejam produtivas e, assim, eles construam seus 

próprios conhecimentos. Através da leitura e compreensão do 

mesmo, os questionamentos acerca do problema deverão 

proporcionar a discussão (verbalização) e, assim, incentivando 

novas ideias com novos questionamentos e hipóteses. Após a 

determinação da solução do problema, devem-se discutir os 

diferentes caminhos de resolução, incentivando soluções 

variadas, discutindo as errôneas. 

Certamente, para que o aluno se sinta interessado pela atividade é 

necessário que o professor incentive as descobertas do aluno e 

estabeleça uma diversidade de estratégias utilizadas, permitindo 

assim a exposição de dificuldades, a análise e verificação da 

solução.  

Autoeficácia 

Ao se empenhar para a resolução do problema inserido no caso, o 

aluno deverá desenvolver a capacidade de realizar com sucesso 

determinada atividade. Este conceito está intimamente 

relacionado à automotivação, uma vez que para realizar qualquer 

tarefa, de forma bem-sucedida, é essencial que o aluno e 

futuramente, profissional esteja: motivado, confiante e consciente 

de suas capacidades e habilidades, sejam elas técnicas, 

emocionais ou comportamentais. 

Perseverança 

O professor deve apoiar o aluno em toda trajetória para a 

resolução dos casos pois poderá ocorrer situações estressoras. 

Portanto, apoiar a discussão reflexiva, com o aluno e no grupo, é 

importante para o prosseguimento da resolução do Caso proposto. 

Autoavaliação 

O currículo que melhor prepara o futuro cidadão e profissional do 

mercado não é aquele somente baseado em teoria, mas o que, além 

dos conhecimentos teóricos, mostra como aprender por conta 

própria e como usar as informações que são adquiridas. 

 

T
R

A
B

A
L

H
O

 Compreensão sobre o 

mundo do trabalho 

Os Casos combinadas a ABP permite que os alunos resolvam 

problemas relacionados as suas futuras profissões e os estimulam 

a pesquisar tornando-os capazes de aprender a aprender, serem 
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críticos e tomarem decisões. Dos docentes porque os estimulam a 

pesquisarem e buscarem a interdisciplinaridade, fazendo conexão 

daquilo que estão ensinando com uma gama de informações 

necessárias aos futuros profissionais. 

Preparação para o 

trabalho 

A sociedade em função da alta competitividade, concorrência e 

um cenário globalizado e repleto de rápidas mudanças no mundo 

do trabalho, recebe um profissional apto a buscar soluções 

condizentes com a realidade e suas necessidades. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 O uso dos Casos combinada a ABP poderá contribuir para o desenvolvimento dessa 

competência, pois o aluno deverá se organizar para solucionar o Caso. Cada aluno do grupo 

deverá estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação, esforço, autoconfiança e 

persistência para sua resolução. 

 

7.7. Competência 7: Argumentação 

 
Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 5, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

 

A
R

G
U

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

  

Afirmação 

argumentativa 

O Desenvolvimento de opiniões e argumentos que possam ajudar 

na resolução do Caso podem ser estimuladas através da aplicação 

dos Casos com ABP. Pesquisar diferentes fontes sobre 

determinado assunto faz com que o aluno tenha acesso a outros 

pontos de vista e forme sua própria opinião; auxiliando a sua 

formação enquanto sujeito crítico atuante no meio político e no 

ambiente social. 

Inferências 

Alguns dos Casos propostos utilizam estratégia de inferência, ou 

seja: através da interpretação do Caso e da contextualização, o 

aluno deverá relacionar os fatos narrados no texto com seus 

conhecimentos prévios acerca do assunto.  

Confronto de pontos de 

vista 

Para que os alunos cheguem à resolução do problema proposto 

nos Casos, cada aluno deverá expressar seus pontos de vista 

divergentes com o grupo e/ou com outros alunos para a busca de 

respostas a seus próprios questionamentos e indagações, 

compartilhando suas experiências, oportunizando-lhes situações 

como forma de aprender.  
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Perspectiva global e 

Consciência 

Socioambiental 

Uma consciência ambiental em larga escala poderá ser adquirida 

através da educação ambiental. A educação ambiental é um tema 

transversal e poderá ser trabalhada pelo professor nos Casos 

propostos. A escola deve, portanto, ser responsável por formar 

indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que 

busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a 

sustentabilidade. 

Fonte: Autoria própria3. 

 

Na aplicação da ABP para a resolução do problema no Caso, a metodologia auxilia os 

alunos a desenvolver opiniões e argumentos, com base em dados e evidências. Quando o Caso 

é apresentado à turma, os alunos devem ser capazes de fazer deduções e conclusões pertinentes 

nas evidências do Caso e nos seus conhecimentos prévios à respeito daquele assunto.  

A consciência socioambiental e a valorização da ética, dos direitos humanos e da 

sustentabilidade social e ambiental também podem ser trabalhadas e discutidas na aplicação do 

Caso. A educação ambiental é a base formadora para que a sociedade consiga criar estratégias 

que atuem em concordância com os ideais do desenvolvimento sustentável. Proteger o meio 

ambiente é sinônimo de proteger a existência da Humanidade. Essa conscientização deve ser 

individual e coletiva e, para que seja efetiva, o desenvolvimento do pensamento crítico nos 

jovens é fundamental. 

 

7.8. Competência 8: Autoconhecimento e autocuidado 

 

Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 8, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

A
U

T
O
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O
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E

N
T

O
 E

 

A
U

T
O

C
U
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A

D
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Autoconsciência 

O estudo de Caso combinado com a ABP auxilia o aluno a ter um 

autoconhecimento sobre si próprio.  A superação de problemas, 

por exemplo, demanda raciocínio lógico, mas, também, requer 

que empreguemos e lidemos com nossas emoções. Por isso, para 

desenvolver a inteligência emocional é um passo importante e 

essencial para que o aluno exercite a capacidade de lidar com os 

eventos, bons ou ruins, de forma mais positiva e efetiva, que 

influenciará na sua tomada de decisão. 

 
3 Cabe ressaltar que as nomenclaturas aqui utilizadas tomaram por base às empregadas pelo Movimento Pela Base 

Nacional Comum (2018) em documento intitulado Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais da 

BNCC. 
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Autoestima 

Os Casos combinados com a ABP estimulam os alunos a 

socializar e participar de formas diferentes para que os talentos e 

habilidades de cada um sejam ressaltados ativamente no processo 

de ensino-aprendizagem. É extremamente importante que o aluno 

se sinta útil e valorizado dentro da sala de aula. 

Autoconfiança 

Os Casos combinados com a ABP estimulam o interesse dos 

alunos por novas questões, dentro ou fora da sala de aula. O 

entusiasmo com o tema permitirá que ele se dedique e, com isso, 

consiga resultados que elevam a autoestima; explorando novos 

caminhos e se conhecendo mais. Quanto maior for seu 

autoconhecimento, mais autoconfiante ele se sentirá. 

Equilíbrio emocional 

As metodologias ativas propostas podem ajudar na manutenção 

de equilíbrio em situações emocionalmente desafiadoras. Na 

proposta de aplicação do Caso, a ABP estimula a interação dos 

alunos em grupo. Desse modo, o aluno tem a oportunidade de 

desenvolver características e habilidades importantes, como 

sentimento de colaboração por estar em grupo, controle da 

agressividade e também o bem-estar.  

Saúde e 

desenvolvimento físico 

Os casos 1 e 2 citam a prática de duas modalidades esportivas 

diferentes que são populares na região e causam identificação 

com os alunos. A Incorporação de estratégias interdisciplinares 

como por exemplo a prática de atividades físicas e esportivas pode 

ajudar a garantir bem-estar e qualidade de vida, além de melhorar 

o desempenho escolar. 

Atenção plena e 

capacidade de reflexão 

Os casos podem contribuir para que os alunos tenham: capacidade 

de encaminhar solução de problemas e explorar situações, 

desenvolver relações, conjecturar, argumentar e avaliar; além de 

contextualizar e inter-relacionar conceitos e propriedades bem 

como de utilizá-los em outras áreas do conhecimento e em 

aplicações variadas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A ABP poderá auxiliar na reflexão dos alunos sobre seus atos e suas consequências. 

Ponderar sobre o que foi adequado e inadequado na resolução do Caso e imaginar o que poderia 

ter sido melhor são práticas necessárias em nosso dia a dia para que possamos nos desenvolver 

como pessoas que vivem em sociedade. Conhecer e respeitar as próprias necessidades e as dos 

outros faz com que nos relacionemos de maneira saudável.  
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A resolução do Caso poderá contribuir também no desenvolvimento da capacidade de 

reflexão, autoconfiança e autoestima. 

 

7.9. Competência 9: Empatia e cooperação 

Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 9, os Casos e sua proposta de 

aplicação 

 

E
M

P
A

T
IA

 

Valorização da 

diversidade 

Todos os estudos de caso estimulam e valorizam o trabalho em 

grupo, a cooperação e a interação, considerando o ponto de vista, 

experiências e argumentos de diferentes pessoas dentro de cada 

um desses grupos. 

No caso 1, a cultura dos skatistas é abordada, nos vídeos que 

poderão ser usados como ferramentas lúdicas e para obtenção de 

informações, aproximando os alunos dessa cultura, eles poderão 

observar os tipos de músicas, vestimentas, gírias que ajudam a 

caracterizar os praticantes do esporte e nomes de manobras. 

No caso 2, a cultura dos surfistas é inserida e de modo análogo ao 

dos skatistas. 

No caso 4, a questão cultural antiga do município será 

apresentada, de forma que os alunos poderão perceber as 

diferenças culturais históricas; costumes antigos que não são 

mantidos e outros que ainda são observados nos dias de hoje.  

Alteridade 

(reconhecimento do 

outro) 

Os diálogos, as situações-problemas, o ambiente e a idade dos 

personagens das narrativas serem próximas aos dos alunos das 

séries fundamentais em que o estudo de caso poderá ser aplicado, 

possibilitará à aproximação, identificação, empatia dos alunos 

com os personagens, compreendendo os sentimentos, 

experiências e ponto de vista dos outros. 

No caso 1, as emoções alegria e confiança da personagem ajudam 

na identificação e a queda de Barbara sem que ela entenda o 

motivo causa empatia.  

No caso 2, as emoções de empolgação e medo do personagem 

diante o desconhecido e o alivio que ele sente ao perceber que o 

animal não apresentava risco para ele e seu amigo causa 

identificação dos alunos. 

No caso 3, as emoções de expectativa que o Senhor Cravinho tem 

para comer seu pastel favorito e o estranhamento por ele não estar 

como de costume causam identificação e empatia nos alunos. 
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No caso 4, não existem personagens, a empatia é estabelecida 

quando os alunos percebem as dificuldades de se viver em uma 

época em que a energia elétrica não era comum e a identificação 

é feita a partir dos costumes que ainda são mantidos na cidade e a 

forma de obtenção de renda através da pesca. 

No caso 5, as emoções de curiosidade e empolgação das 

personagens, ajudam a identificação e compreensão dos 

sentimentos delas pelos alunos. 

Acolhimento da 

perspectiva do outro 

A compreensão de motivações e a discussão de diferentes pontos 

de vista que podem ser levantados pelos alunos para solucionar os 

casos. 
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Diálogo e convivência 

A metodologia ABP promove e incentiva o trabalho em grupo, o 

diálogo, o respeito e negociação entre os diferentes pontos de 

vista, proporciona no planejamento e ações conjuntas para as 

resoluções do problema. 

Colaboração 

A proposta de aplicação dos Casos utilizando a ABP conta com o 

trabalho em equipe para a discussão de possíveis soluções para o 

problema exposto nos Casos. O objetivo do grupo não é apenas 

debater, mas chegar a uma solução. 

Por isso, a participação do estudante é essencial. Cada um deles 

precisa colaborar com seus conhecimentos, sua visão e seu 

raciocínio para chegarem a uma solução compatível com o 

problema apresentado. 

Mediação de conflitos 

Para chegar a soluções para o problema, a ABP incentiva o 

diálogo e negociações a partir de diferentes sugestões e 

argumentos de modo em que todos sejam ouvidos, as hipóteses 

sejam analisadas e o professor fica como mediador para garantir 

o andamento da metodologia assegurando a veracidade das 

informações obtidas pelos alunos e na compreensão de conceitos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O desenvolvimento social dos alunos através de atitudes como colaboração com o 

grupo, dialogar, necessidade de compreender e ser solidário são competências que podem ser 

desenvolvidas no uso dos Casos com a ABP. 

Nas metodologias ativas, ações como planejar, decidir e realizar ações e projetos 

colaborativamente contribuem com o desenvolvimento tanto da dimensão cognitiva quanto 

da socioemocional dos estudantes. 
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O estímulo ao estudo em dupla ou em grupos pequenos permite que os alunos tirem 

dúvidas entre si. Dessa forma, exploram o assunto e enriquecem a discussão, tornando o 

aprendizado bastante colaborativo. Além disso, a prática do estudo em grupo ainda estimula o 

trabalho em equipe dá espaço para o desenvolvimento de ideias totalmente novas. Nessas 

tarefas, os estudantes aprendem a lidar com opiniões divergentes e sugestões diversas para 

chegar a uma solução. Por isso, com a ajuda desse tipo de atividade, eles conseguem 

desenvolver habilidades interpessoais fundamentais para a vida profissional e pessoal, 

como comunicação, empatia e colaboração.  

 

7.10. Competência 10: Responsabilidade e cidadania 

 

Dimensões Subdimensões Relação entre a Competência 10, os Casos e sua 

proposta de aplicação 

 

R
E

S
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O
N

S
A

B
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A

D
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Incorporação de 

direitos e 

responsabilidades 

Para que a proposta da ABP funcione e que o problema 

inserido no caso seja solucionado, o aluno deverá 

buscar informações. Essas metodologias não irão dar 

conta apenas dos temas relacionados a cada caso, elas 

ajudarão em questões relativas ao trabalho em equipes, 

à responsabilidade, à criatividade, à proatividade, entre 

tantos outros. Os casos poderão provocar um aumento 

do senso de responsabilidade dos estudantes, que agora 

precisam ter vontade e disciplina para estudar e 

aprender por conta própria. 

Tomada de 

decisões 

Nas metodologias ativas, especialmente para a 

resolução dos casos, o engajamento do aluno é 

fundamental para o exercício da liberdade na tomada 

de decisões, tanto na experiência escolar quanto, 

posteriormente, na profissional. 

Ponderação sobre 

consequências 

Para alcançar a solução do problema inserido no Caso, 

a vontade de alcançar um objetivo, prazo ou resultado 

é tanta que os alunos podem cometer algumas falhas e 

tomarem decisões precipitadas acerca do problema. 
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Por isso, o professor deverá estimular a avaliação de 

consequências das ações dos alunos. 

 

V
A

L
O

R
E

S
 

Análise e 

incorporação de 

valores próprios 

Trabalhar valores com o auxílio de metodologias 

ativas na sala de aula significa abrir espaço para 

debater sobre sentimentos e buscar um comportamento 

empático não só entre alunos, mas também entre todos 

os que circulam pela escola, contribuindo fortemente 

para a formação social dos estudantes e também para o 

aperfeiçoamento de sua identidade e autoestima. 

Postura ética 

A prática escolar pode auxiliar os alunos a adotar 

atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, 

respeito esse necessário ao convívio numa sociedade 

democrática e pluralista. 
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Participação social 

e liderança 

A aplicação dos Casos com a ABP estimula os alunos 

a interagirem sobre o assunto entre si, trocando 

conhecimentos e experiências, com a intervenção 

pontual dos professores — que são facilitadores das 

discussões e aprendizados sobre o tema, de forma a 

propor soluções e intervenções aos problemas de 

âmbito local até os problemas globais. 

Solução de 

problemas 

ambíguos e 

complexos 

Em uma sociedade multicultural e com problemas cada 

vez mais complexos, a aplicação dos casos com a ABP 

estimula os alunos a procurarem diferentes maneiras 

de solucionarem as situações-problema, em uma 

prática dialógica que respeita e valoriza diferentes 

experiências, atendendo as demandas do mundo real. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A construção da autonomia e a tomada de decisões são aspectos importantes desta 

competência e exigem ação prática. Isso pode ser trabalhado em aula com os Casos e a ABP.  
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Essa competência também aborda o compromisso com as nossas ações e a busca de uma 

coerência com princípios éticos. Assim, os alunos exercitam a tomada de ações e decisões que 

afetam coletivamente. 

Os casos poderão auxiliar os alunos a construírem uma visão mais ampla e crítica sobre 

o mundo, baseada em reflexões profundas, indagações constantes e análises fundamentadas. 

Com isso, os estudantes se tornam profissionais e pessoas com uma boa capacidade de leitura 

da realidade, o que os beneficiará em diversas esferas da vida. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo de ensino de ciências nos anos iniciais do fundamental I, salientamos a 

necessidade que desde os primeiros anos da escolarização, o ensino seja prazeroso e 

significativo. Acreditamos que é nos anos iniciais do Ensino Fundamental que o aluno começa 

a sua formação científica e a construir conceitos para uma formação futura. 

As sequências metodológicas utilizando ABP e Estudo de Caso têm como finalidade 

tornar a aprendizagem mais ativa, pois trabalhar com situações do cotidiano em sala de aula, 

além de dar significado ao que se está aprendendo, motiva os alunos a se aplicarem ainda mais. 

Quando eles conseguem perceber e entender para que servem os conhecimentos que muitas 

vezes ficam isolados na classe, a aprendizagem se torna mais atrativa e útil. 

Entendemos que o uso de atividades diferenciadas reflete em resultados positivos na 

construção do conhecimento, capacitam o aluno a obter percepções sobre o mundo ao redor 

dele e a compreender esse mundo a partir de uma perspectiva científica. No entanto, pesquisas 

sobre essa temática ainda são pouco desenvolvidas. 

Ainda que comentadas as vantagens e desvantagens do uso das metodologias ativas, faz-

se necessário a estratégia de metodologias que estimule o envolvimento dos alunos no processo 

de aprendizagem, crie um ambiente menos intimidante e propicie o engajamento com o assunto 

e melhor assimilação do conteúdo a ser problematizado na sequência metodológica, tentando 

resolvê-lo com base nos conhecimentos prévios de cada aluno e nos conhecimentos adquiridos 

em leituras e discussões de grupo. 

Dessa forma, ao analisar as sequências metodológicas com o enfoque na BNCC, ficou 

claro que a proposta deverá descondicionar o aluno da atitude de mero receptor de conteúdo, 

buscando efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da 

aprendizagem. Iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico reflexivo, capacidade 

para autoavaliação, cooperação para o trabalho em equipe, senso de responsabilidade, ética e 

sensibilidade na assistência são características a serem desenvolvidas no aluno e previstas nas 

dez competências gerais da Educação Básica. 

Apesar da BNCC propor os eixos temáticos que cada disciplina deve ser trabalhada, 

percebe-se que no Ensino Fundamental I, os professores priorizam as disciplinas de português 

e matemática em detrimento as outras disciplinas do currículo. 
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Sobretudo, vale ressaltar que a utilização das sequências metodológicas por si só, não 

garantirá um melhor ensino, constituindo em uma alternativa para o aprimoramento no processo 

de ensino e aprendizagem nos anos iniciais.  

  Nesse contexto, a proposta das sequências pretende dar relevância ao aprendizado e 

aumentar a participação da turma, trabalhando os conteúdos de maneira contextualizada, 

aproveitando temas e situações atuais e usando a realidade dos próprios alunos para tornar as 

temáticas mais acessíveis e aplicáveis. Além disso, estará trabalhando as competências e 

habilidades propostas pela BNCC. Ela prevê que os alunos tenham a capacidade de aplicar o 

conhecimento adquirido em sala de aula no dia a dia. 
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