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A educação contemporânea tem enfrentado diversos desafios e um deles é lidar com as 

mudanças sociais e tecnológicas que nos cercam. Os alunos já não se contentam em serem 
estudantes passivos que absorvem as informações transmitidas pelo professor, e isso acaba 
mecanizando o processo de ensino-aprendizagem. Quando se trata da disciplina de Biologia, 
essa mecanização tende a ocorrer com maior frequência por conta da natureza sistêmica e 
integrada da biologia que, no entanto, é trabalhada muitas vezes somente a níveis conceituais, 
não permitindo que o aluno assimile o conhecimento e faça associações. Nesse sentido, a 
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como metodologia ativa, propõe que o aluno se 
torne o protagonista de sua aprendizagem, por meio da resolução de problemas, tornando o 
processo de ensino-aprendizagem mais atrativo. Sendo o livro didático um dos principais 
materiais de apoio ao professor, a presente pesquisa teve como objetivo a análise de conteúdo 
de uma coleção de livros da disciplina de Biologia para o Ensino Médio em busca de 
atividades que pudessem ser trabalhadas a partir da metodologia da ABP. Após analise dos 
livros, as atividades selecionadas foram categorizadas em: problemas, problemas 
contextualizados e problemas não-contextualizados; e, atividades contextualizadas. 
Selecionamos um dos problemas contextualizados e sugerimos um roteiro metodológico para 
o trabalho partir da proposta metodológica da Aprendizagem Baseada em Problemas. Com 
isso, objetivamos orientar professores que queiram trabalhar esses problemas por meio da 
ABP. 
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