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RESUMO

É analisada uma experiência didática em que recorro a Aprendizagem Baseada

em Casos (ABC) como estratégia de ensino em aulas de Física no ensino médio em uma
escola pública de Campinas, na qual fui, durante três anos, concomitantemente professor
e pesquisador. A ABC é uma estratégia de ensino e aprendizagem ativa e centrada no
aluno, que se vale de Casos sobre indivíduos enfrentando decisões ou dilemas, na qual os
alunos são incentivados a se familiarizar com os personagens e circunstâncias de modo a
compreender os fatos, valores e contextos presentes com o intuito de apresentar uma
solução, que supõe um posicionamento, uma decisão. Ao trabalhar com um Caso, o aluno
pode desenvolver certas competências e habilidades além dos saberes e conceitos
mobilizados para a solução. Neste trabalho elaborei dois Casos, cujos temas são: o melhor
sistema para um banho quente barato e irradiação de alimentos. A partir dos
conhecimentos e questionamentos desenvolvidos na ABC foram posteriormente abordados
os conteúdos de Física previstos no bimestre relacionados com os Casos. A análise das
aulas e da produção escrita dos alunos evidenciaram aprendizagens de conhecimento
físico e desenvolvimento de habilidades e competências pelos alunos. Comunicam suas
ideias com uma clareza maior, manifestam uma capacidade de analisar problemas
complexos de um modo mais crítico; percebe-se uma mudança em sua capacidade para
tomar decisões como algo próprio; apresentam-se mais curiosos; seu interesse geral na
aprendizagem tende a aumentar, bem como seu respeito pelas opiniões, atitudes e
crenças divergentes da sua. Alguns chegam a ler sobre os conteúdos para aprofundar no
assunto meses depois de terminadas as aulas com a ABC. Ocorrem discussões sobre os
temas do Caso durante o intervalo das aulas e alguns relataram as que haviam tido em
seus lares e com amigos alheios a escola. Apesar das limitações apontadas, acredito que a
utilização da ABC com Casos que exija do aluno a mobilização de conhecimentos prévios
articulado com conhecimento novo para a solução do Caso, promova uma aprendizagem
integradora do conhecimento cotidiano do aluno com a informação científica, um ensino
de Física que promove que os alunos sejam capazes de aplicar parte de sua aprendizagem
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para entender não somente os fenômenos naturais que os cercam, mas também as
tecnologias com suas relevantes consequências sociais. Considero que a ABC é uma
estratégia de ensino promissora da qual pode se valer o professor de Física no ensino
médio, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa dos alunos, ampliando os
horizontes do significado do conhecimento físico em seu cotidiano, principalmente para
aqueles que não seguirão carreiras diretamente relacionadas à Física. Compartilho a
experiência e conclusões com os leitores que se interessarem pela ABC em aulas de Física
no ensino médio, e um olhar para aqueles que procuram compreender como um professor
se desenvolve profissionalmente ao utilizar uma nova estratégia de ensino com seus
alunos. As evidências obtidas apontam que a ABC promove o ensino e a aprendizagem
apontadas na literatura também em aulas de Física no Ensino Médio.
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