
O estudo de caso é uma estratégia bastante disseminada devido à amplitude de suas possibilidades pedagógicas. 
Trabalhar com casos proporciona situações de aprendizagem muito signi� cativas, devido à característica investigativa 
que possuem, permitindo a resolução de problemas reais do campo pro� ssional e, também, da vida pessoal. 

O estudo de caso é um instrumento pedagógico que pode ser utilizado, principalmente, em duas situações: (1) no 
envolvimento de problemas reais ou (2) em situações de cunho re� exivo. 

O caso pode ter caráter real ou � ctício. Destaca-se pela capacidade de suscitar questões para debate e ter elementos 
que permitam a tomada de posição e de� nição de soluções diferenciadas. Um bom caso não apresenta uma única 
resposta, mas possíveis soluções para o mesmo problema. 

É importante considerar que os casos reais necessitam de mais cuidado, sobretudo, na atribuição de declarações, já 
os casos � ctícios permitem mais liberdade ao autor, mas isso não signi� ca que possam abordar situações inexistentes. 
Ao contrário, o caso � ctício deve, de fato, expressar situações já vividas pelos pro� ssionais no exercício de suas funções, 
permitindo colocar os estudantes para confrontarem com realidades concretas que propiciem algum tipo de desa� o e 
que permitam a proposta de soluções ou a expressão de argumentos fundamentados.

Sequência Didática de Aplicação
• O professor expõe algum texto ou unidade de aprendizagem acerca do conteúdo necessário para fundamentar 

o trabalho e seleciona ou elabora um caso que amplie as experiências dos alunos.

• O professor entrega o caso e determina um tempo adequado para leitura, se achar conveniente, solicita uma 
rápida discussão em pequenos grupos após a leitura. 

• Para realizar uma boa exploração do caso e garantir que os alunos não fiquem apenas nas ideias do senso comum, 
faz-se necessário expor algumas indagações ou apontamentos sobre o caso, esse processo chama-se planificação.

 » Na planificação, o professor pode expor indagações do tipo: que tipo de articulações existe entre os diferentes ângulos 
do caso? Quais aspectos teóricos contam no caso? Como o profissional x deveria proceder? Em quais resoluções 
estão ancoradas o posicionamento do profissional x?  Quais recursos são necessários para o profissional x realizar 
determinada atividade? 

 » O estudo do caso avança à medida que novos elementos vão surgindo. É importante que o professor retome o 
caso original toda vez que for necessário, articulando o texto-base e questões da planificação. 

 » Ao término do estudo e do debate, o professor solicita que cada grupo apresente sua solução encontrada, 
fundamentada no texto-base. 

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
Aplica-se tanto no modelo presencial quanto no on-line, desde que utilizados os recursos especí� cos e adaptados 

em cada modelo

Recursos e ferramentas que podem ser utilizados
Webconferência, podcast, fóruns de discussão, recursos audiovisuais, envio de exercício. 

Como avaliar o resultado 
O professor pode veri� car o desempenho do estudante com base no conteúdo produzido, desde que atendam aos 

objetivos de aprendizagem. O formato tradicional de “prova” não se aplica nessa abordagem.

Dicas de sucesso!
O caso deve ser breve. Um bom caso deve fornecer informações su� cientes para que os alunos possam analisar, de 

maneira e� caz e e� ciente, os fatos relevantes. Além disso, o caso não deve produzir qualquer diagnóstico ou prognóstico 
ou, como já mencionado, não há resposta certa ou solução única. O mais interessante são as possibilidades apresentadas 
pelos acadêmicos, desde que sejam exequíveis e pautadas no conteúdo teórico apresentado pelo professor. 

Lembre-se de que cabe ao professor mediar se a solução encontrada pelo grupo é exequível ou se está dentro do 
contexto do texto-base, mas, como já a� rmado anteriormente, um bom caso permite várias soluções, abordagens e 
argumentos. Chegar a diferentes soluções ou re� exões é o que torna a estratégia mais rica.
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DISCUSSÃO

PODCASTS

O formato tradicional de “prova” não se 
aplica nessa abordagem.

O caso deve ser breve. Um bom caso deve 
fornecer informações su�cientes para que os 
alunos possam analisar, de maneira e�caz e 

e�ciente, os fatos relevantes.

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

D. As linhas devem estar conectadas a partir da 
imagem central

Na planificação o professor pode expor indagações 
do tipo: Que tipo de articulações existe entre os 
diferentes ângulos do caso?

A.

B. O estudo do caso avança na medida em que novos 
elementos vão surgindo.

C. Ao término do estudo e do debate, o professor 
solicita que cada grupo apresente sua solução.

Trabalhar com casos proporciona 
situações de aprendizagem muito 

signi�cativas, devido à característica 
investigativa que possuem, permitindo 

a resolução de problemas reais.

O caso pode ter caráter real ou �ctício.
É importante considerar que os casos 

reais necessitam de mais cuidado, 
sobretudo, na atribuição de 

declarações, já os casos �ctícios 
permitem mais liberdade ao autor, mas 

isso não signi�ca que possam abordar 
situações inexistentes.

RECURSOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE APLICAÇÃO

O professor expõe algum texto ou unidade 
de aprendizagem acerca do conteúdo.

Expor algumas indagações ou 
apontamentos sobre o caso, esse 
processo chama-se plani�cação.

CONTEXTO DE 
APLICAÇÃO NO MODELO 

PRESENCIAL OU 
ONLINE:

AVALIAÇÃO DO 
RESULTADO

Aplica-se tanto no 
modelo presencial 
quanto no on-line, 

desde que utilizados 
os recursos especí�cos 

e adaptados em 
cada modelo.

O professor entrega o caso e determina um 
tempo adequado para leitura, se achar 

conveniente, solicita uma rápida discussão 
em pequenos grupos após a leitura. 
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