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RESUMO 

É inegável que a avaliação da aprendizagem é uma prática necessária para acompanhar a 

evolução do educando incorporado ao sistema de ensino. Investigações relativas a essa temática 

ressaltam que nossas escolas, tanto públicas, quanto particulares, assim como os demais níveis 

de ensino praticam muito mais a verificação da aprendizagem – pautada na classificação e 

seleção dos educandos por meio de notas –, do que a avaliação da aprendizagem – subsidiada 

no sucesso do aprendizado do estudante e sustentada por instrumentos de coleta de dados 

pertinentes à garantia da qualidade desse aprendizado. Portanto, o fato gerador da nossa 

pesquisa foi a importância de pensar outros procedimentos avaliativos que se distanciem da 

verificação da aprendizagem e possibilitem analisar resultados mais significativos, a fim de 

refinar a qualidade e o grau de análise dessas aprendizagens. Nesse sentido, a presente pesquisa 

tem como objetivo principal analisar o uso do método de estudo de casos como procedimento 

alternativo para auxiliar a avaliação que se faz do processo de aprendizagem do educando. 

Considerando esse aspecto, elaboramos dois Casos nos quais constam situações-problema que 

relacionam conhecimentos científicos e realidade. A fim de apurarmos a relevância dessa 

proposta, os Casos foram avaliados por professores de Química, da Educação Básica ou de 

cursos de Licenciatura em Química, por intermédio de questionários, em função de uma 

mudança metodológica devido à pandemia de Covid-19, que nos impediu de acessar e 

acompanhar pessoalmente estudantes da educação básica e da educação superior em escolas e 

universidades do Distrito Federal. A partir das análises dos participantes dessa pesquisa, no que 

se refere ao uso do método de estudo de casos como procedimento avaliativo, podemos inferir 

que essa estratégia viabiliza uma interessante coleta de dados a respeito do desempenho dos 

educandos, todavia, os objetivos do professor e as concepções pedagógicas vinculadas à sua 

prática é o que determinam ou não o seu uso. Sendo assim, os dados dessa pesquisa fomentam 

uma possibilidade de uso do método de estudo de casos como procedimento avaliativo e 

suscitam uma reflexão aos educadores, no sentindo de ponderar a respeito dos diversos 

procedimentos avaliativos que dispõem e suas possibilidades e estratégias de uso no contexto 

escolar. 

 

Palavras-chaves: Estudo de Casos. Ensino de Química. Procedimento Avaliativo. 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Camargo e Mendes (2013),  

 

[...] a avaliação educacional tem um importante papel, pois ao mesmo tempo em que 

ela pode exercer uma função emancipatória, transformadora e democrática e assim 

garantir o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos dos estudantes de um modo 

geral, em seu outro extremo a avaliação pode exercer uma função completamente 

diferente: autoritária, excludente e perversa (p. 374). 

 

Há tempos, o sistema educacional brasileiro se encontra enraizado nessa avaliação 

excludente, que limita a aprendizagem do educando à aprovação ou reprovação, medida sob a 

forma de acertos ou erros em provas/exames inconsistentes com o ato de avaliar 

verdadeiramente o complexo processo ensino-aprendizagem.  

Segundo Luckesi (2013), o ato de avaliar vai muito além da obtenção de dados ou 

informações com provas/exames. O que a escola vem realizando ao longo dos anos nada mais 

é do que verificação da aprendizagem – processo que se encontra fortemente condicionado à 

avaliação tradicional e classificatória, cujos dados obtidos (notas e menções) têm sido incapazes 

de contribuir para a melhoria da escola e da qualidade do processo de aprendizagem dos 

estudantes. Uma parte desse problema se deve à própria legislação educacional, que designa o 

uso de alguma forma de registrar os resultados obtidos pelos estudantes – daí a dificuldade de 

abandonar as notas e menções e, portanto, as conhecidas provas.  

Nessa perspectiva, a avaliação é constituinte indissociável do processo de aprendizagem 

e nós precisamos dela para identificar avanços e dificuldades dos nossos estudantes. Mais do 

que isso, é preciso pensar em uma avaliação que enalteça o aluno e seus conhecimentos e o 

torne um participante ativo de seu próprio processo de aprendizagem. Essa é a função da 

avaliação formativa (VILLAS BOAS, 2001a). 

Pensando, portanto, em uma avaliação que permita ao educador acompanhar o progresso 

dos estudantes e identificar eventuais dificuldades, bem como possibilitar aos alunos a 

aplicação de conceitos científicos em contextos diversos de suas vidas para resolver problemas 

ou tomar decisões, além da oportunidade de conhecer os pontos de vista dos colegas e incentivar 
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o debate, este trabalho tem como objetivo analisar o uso do método de estudo de casos como 

procedimento alternativo para auxiliar na avaliação do processo de aprendizagem do educando. 

Nosso propósito é mensurar a possibilidade de nos distanciarmos cada vez mais do uso de 

provas e exames como principal procedimento avaliativo e “oferecer aos estudantes a 

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

em situações relativamente complexas” (SÁ, FRANCISCO E QUEIROZ, 2007, p. 731). 

É importante ressaltar, no entanto, que não encontramos trabalhos significativos escritos 

em português que relacionem procedimentos avaliativos com o método de estudo de casos. 

Sendo assim, esse trabalho é fruto do apreço pelo método de estudo de casos, porque 

acreditamos que essa estratégia favorece o desenvolvimento de conceitos científicos pelos 

estudantes, além de contribuir para o desenvolvimento de competências como o enfrentamento 

de problemas, o pensamento crítico e a tomada de decisão – que se relacionam, 

consequentemente, com um indivíduo alfabetizado cientificamente; e do anseio de encontrar 

procedimentos outros que auxiliem os educadores a identificar as aprendizagens dos alunos. 

Para isso, trazemos como embasamento teórico autores conhecidos que tratam do tema em 

estudo, tais como Carlos Cipriano Luckesi, Benigna Maria de Freitas Villas Boas, Salete 

Linhares Queiroz, Lúcia Helena Sasseron, Ricardo Gauche, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1 – AVALIAÇÃO: O IDEAL E O REAL  

Segundo Dessen e Polonia (2007), tanto a família quanto a escola são instituições 

fundamentais para o desenvolvimento humano, porque elas são responsáveis por modificar 

processos sociais e cognitivos dos indivíduos, impulsionando o processo de ensino-

aprendizagem ao longo do tempo. De acordo com o Art. 2° da Lei 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, além do Estado, a educação também é dever da família e tem por finalidade o 

amadurecimento do educando e a sua preparação para a vida adulta (BRASIL, 1996). 

A escola é, então, uma entidade cujas atividades desenvolvidas priorizam a evolução e 

a aprendizagem dos indivíduos de forma contínua (DESSEN e POLONIA, 2007).  Inerente ao 

complexo processo ensino-aprendizagem deparamo-nos instantaneamente com uma de suas 

etapas: a avaliação – praticada dentro do contexto escolar com o sentido de entender o que o 

aluno foi capaz de assimilar e quais as dificuldades enfrentadas por ele, bem como propor 

outros mecanismos que possibilitem aos educandos continuarem progredindo com a 

assimilação dos conteúdos curriculares (VILLAS BOAS, 2007). 

Na prática, o ato de avaliar satisfatoriamente o aprendizado do aluno é um 

procedimento extremamente complexo, não só porque envolve julgamento e as diferentes 

particularidades dos estudantes (muitas vezes não levadas em consideração), mas 

principalmente porque a “nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada por uma 

‘pedagogia do exame’” (LUCKESI, 2013, p. 31) e o ato de avaliar há tempos tem sido feito 

de forma superficial. Isso significa que a aferição da aprendizagem do estudante se  reduz a 

notas ou menções obtidas a partir de testes e/ou provas, por vezes utilizados como 

“instrumento de ameaça e tortura prévia dos alunos” (LUCKESI, 2013, p. 32), exercendo uma 

função contrária do que aquela que deveria exercer – a de contribuir para a aprendizagem do 

estudante – “sendo um dos fatores responsáveis pelo fracasso, evasão, reprovação e não 

aprendizagem de crianças e adolescentes” (CAMARGO e MENDES, 2013, p. 373).  

Luckesi (2013) pontua que a nossa estrutura de ensino (desde a educação básica até o 

nível superior) ainda se encontra estagnada em uma organização que prioriza a classificação 
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do estudante (prevalecendo a nota) em detrimento da investigação do andamento da 

aprendizagem. Nesse sentido, é preciso repensar a prática avaliativa adotada na escola, a fim 

de que a avaliação exerça o papel de facilitar a aprendizagem do aluno e não apenas de “atribuir 

nota, conceito ou menção” (VILLAS BOAS, 2007, p. 15). Portanto, “o investimento 

necessário do sistema de ensino é para que o educando aprenda e a avaliação está a serviço 

dessa tarefa” (LUCKESI, 2013, p. 25). 

Para que se encontre um sentido em avaliar a aprendizagem, precisamos pensar em 

avaliação como um processo, construindo meios de se avaliar que ajudarão o professor a 

investigar não só o andamento da aprendizagem do educando, mas também a repensar sua 

prática pedagógica, isto é, a avaliação deve estar relacionada não somente com os objetivos de 

ensino definidos pelo professor dentro de sala de aula, mas também acompanhar instrumentos 

que retratam a proposta educacional da escola (FREIRE e col. 2016).  

Luckesi (2013) chama atenção para a diferença existente entre avaliação da 

aprendizagem e verificação da aprendizagem praticadas dentro do ambiente escolar brasileiro. 

Segundo este autor “[...] a escola está mais vinculada à prática da verificação (tomada como 

base da classificação) do que à prática da avaliação da aprendizagem, que é diagnóstica, ou 

seja, inclusiva e, por isso, construtiva.” (p. 42). Isso significa que as provas a que os alunos 

são submetidos ao longo de toda a educação básica – e não só dela, porque frequentemente 

enfrentamos processos seletivos cujo principal meio de seleção são os tais exames – nada mais 

são do que verificações da aprendizagem, já que os estudantes são induzidos a responder em 

uma prova aquilo que o professor propõe e acredita ser relevante e correto, sem desfrutar da 

possibilidade de debater, argumentar ou questionar os resultados. 

Nessa perspectiva, o que se percebe é que os meios utilizados para acompanhar o 

progresso do estudante são fundamentais para garantir qualidade em sua formação. Logo, a 

avaliação educacional exerce papel importantíssimo na vida acadêmica do estudante e sua 

natureza abrange diferentes atributos. Conforme Villas Boas, a:  

[...] avaliação que promove a aprendizagem do aluno e do professor e o 

desenvolvimento da escola é denominada de formativa, em oposição a avaliação 

tradicional, que visa à aprovação e à reprovação, à atribuição de notas, e que se vale 

quase exclusivamente da prova. (VILLAS BOAS, 2007, p. 15) 

Ademais, a avaliação também pode ser somativa, que se distingue da formativa por 

possuir propósitos distintos e, por vezes é realizada ao final do processo de ensino-
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aprendizagem (HARLEN e JAMES1, 1997 citado por VILLAS BOAS, 2007) e diagnóstica 

em que não se pensa “o aluno como um caso a tratar; considera os erros como normais e 

característicos de um determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem” (CARDINET2, 

1986, p. 21 citado por VILLAS BOAS, 2007). 

Analisando os trabalhos de Maceno e col. (2011) e Costa-Beber e Maldaner (2015) 

percebe-se que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) criado com o objetivo de somar 

na qualidade da educação básica (também conhecido como “novo ENEM”) apresenta 

controvérsias e divergências, quando comparamos a proposta do exame e seus anexos – o que 

reflete, consequentemente, na avaliação que se faz do estudante utilizando-se de dados 

coletados a partir desse documento. 

O que se espera como resultado da avaliação feita a partir do Enem é que o  educando, 

ao longo de seu processo de aprendizagem, tenha conseguido desenvolver suas capacidades 

mentais a ponto de resolver situações-problema retratadas nas questões de forma totalmente 

objetiva (talvez para minimizar a possibilidade de erros e recursos) e, portanto, atinja 

satisfatoriamente a pontuação completa da questão para contabilizar em sua nota. O que se 

observa a partir do exposto nos trabalhos é que, embora o Enem tenha recebido algumas 

melhorias, o exame ainda se encontra estacionado em um processo avaliativo 

predominantemente tradicional. 

E não só isso. De acordo com Gauche (2016), a inconsistência do exame também está 

fundamentada no equívoco de usá-lo para qualificar o desempenho de instituições de ensino 

de maneira global. A crítica do autor refere-se, portanto, a utilização dos resultados desse 

exame – unicamente individual e vonluntário por parte do estudante – para sustentar o sucesso 

de instituições escolares, que na verdade, são insustentáveis, tendo em vista que o resultado 

do exame não subsidia o desempenho da escola, mas unicamente dos estudantes.   

No tocante às provas e aos exames, embora sua utilização seja um constituinte peculiar 

da prática avaliativa do sistema educacional brasileiro ao longo de anos, mesmo com o 

surgimento de várias controvérsias a respeito de seu uso, Villas Boas (2007) defende que não 

há necessidade de excluí-los definitivamente do processo avaliativo, mas de repensar a forma 

 
1
 HARLEN, W.; JAMES, M. Assessment and learning: differences and relationships between formative and 

summative assessment. Assessment in education: principles, policy & practice. UK: Carfax publishing limited, v. 

4, n. 3, nov. 1997. 
2
 CARDINET, J. A avaliação formativa: um problema actual. In: ALLAL, L.; CARDINET, J.; PERRENOUD, P. 

(Org.). A avaliação formativa num ensino diferenciado. Coimbra: Almedina, 1986. 
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como eles são utilizados, por isso a importância de adotarmos estratégias diferentes para 

acompanharmos os alunos em seus processos de aprendizagem.  

De fato, o problema da avaliação não está pautado exclusivamente no uso de provas 

ou exames (talvez esses sejam o menor dos problemas), mas na pedagogia predominantemente 

tradicional que o sistema educacional brasileiro adota e que concebe o educando como um 

indivíduo pronto – o que acaba por desconsiderar a avaliação como um processo de construção 

e desconstrução e, consequentemente, o educando como um indivíduo em constante formação, 

limitando-o e impedindo-o de construir novos resultados ao longo do processo de 

aprendizagem e, portanto, de se desenvolver satisfatoriamente conforme suas fases de vida 

(LUCKESI, 2011).  

Partindo do pressuposto de que a Ciência é o nosso objeto de conhecimento, a função 

do educador, nesse sentido, é utilizar meios que possibilitem aos estudantes acessar conceitos 

científicos e apropriar-se deles, com o objetivo de aplicá-los posteriormente em contextos 

diversos de suas vidas, que não seja exclusivamente no ambiente escolar (SASSERON e 

MACHADO, 2017).  

Nessa perspectiva, a avaliação para contribuir com a aprendizagem precisa ser tomada 

numa concepção dinâmica e inclusiva, ou seja, pautada numa pedagogia construtivista, que 

considera o estudante como um indivíduo em constante mudança e sempre capaz de aprender 

coisas novas. Dessa forma, ela será uma ferramenta fundamental para dar subsídios ao 

educador quanto aos resultados obtidos pelos educandos, de modo que aquele invista cada vez 

mais na formação destes e, consequentemente, no desenvolvimento destes (LUCKESI, 2011). 

Ao abordar disciplinas científicas dentro de sala de aula, especialmente no Ensino 

Médio, cujo objetivo é o desenvolvimento pelo indivíduo de conhecimentos que os permitam 

compreender o mundo e suas mudanças, efetivar novas mudanças e formar suas próprias 

opiniões (BRASIL, 2000), o professor deverá não só expor os alunos aos conceitos científicos, 

mas repensar sua prática pedagógica no sentido de proporcionar a esses estudantes um 

ambiente construtivo. Nesse ambiente, pressupõe que se leve  em consideração, quando 

possível e, se possível, na maioria das vezes, as dificuldades e individualidades de cada aluno 

– iniciando o abandono da pedagogia tradicional, até então arraigada ao sistema educacional 

–, com o intuito de que estes estudantes participem e sejam ativos em seus processos de 

aprendizagem e aprimorem cada vez mais seus entendimentos e as suas ações sobre o mundo, 

tanto como sujeitos de si – capacitados a tomar decisões frente a diferentes problemas, quanto 

como cidadãos com direitos e deveres.  
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Nessa lógica, como professores de Ciências, especialmente de Química, ao 

apresentarmos teorias e leis aos estudantes,  é preciso pensar em  uma aproximação da Ciência 

à realidade do aluno, ou seja, é preciso “construir pontes entre a Ciência que se apresenta aos 

alunos e o mundo em que eles vivem” (SASSERON e MACHADO, 2017, p. 13), visando 

auxiliá-los na assimilação de conceitos científicos que os permitam compreender “[...] que os 

temas discutidos na escola têm relações com sua vida, mas também que em seu cotidiano os 

problemas podem ser resolvidos por meio de saberes trabalhados em sala de aula” (p. 15).  

O que se percebe, no entanto, é que o atual ensino das Ciências na escola está pautado 

na “transmissão de informações, a partir da apresentação de fórmulas, descrições, enunciados 

e leis” (SASSERON e MACHADO, 2017, p. 14).  “[...] sob essa perspectiva, o ensino das 

Ciências fica muitas vezes restrito à operacionalização de fórmulas e exercícios” (p. 14), que 

acabam por contribuir para o desinteresse do educando frente às disciplinas científicas, 

distanciando-os da forma como se constrói o conhecimento científico e fazendo surgir uma 

visão distorcida do que é Ciência. 

Essa pedagogia tradicional, a qual os alunos estão acostumados a vivenciar no 

ambiente escolar, visa uma aprendizagem mecânica, repetitiva e, portanto, exclusiva, porque 

nesse contexto, o professor é autoridade única e inacessível e ele é a figura a quem os alunos 

devem atenção e respeito. Afinal, o docente é quem transmitirá os conteúdos que deverão ser 

aprendidos para que se tenha “sucesso” na escola. (LUCKESI, 1994).  

Infelizmente, esse processo de transmissão-recepção, também conhecido como 

tecnicista (LUCKESI, 1994), contribui significativamente para a criação de uma cultura de 

repetição e reprodução sistemáticas do conhecimento científico que estamos acostumados a 

ter contato. Por vezes, formam-se indivíduos apáticos, acríticos e, ocasionalmente, 

negacionistas. Indivíduos que terminam a Educação Básica teoricamente preparados, mas que 

muitas vezes não são capazes de opinar e tomar decisões a respeito de questões simples da 

vida cotidiana, como por exemplo a decisão de tomar ou não uma determinada vacina.  

Isso acontece porque, provavelmente, em nenhum momento ao longo do 

desenvolvimento escolar dos estudantes lhes foram dadas oportunidades de vivenciar uma 

situação de ensino na qual eles pudessem apresentar e discutir suas opiniões e conceitos 

prévios a respeito de um determinado conteúdo científico, tampouco lhes foram apresentadas 

as razões que sustentam a relevância daquele conteúdo para a Ciência e para a nossa vida. 

Deliberar sobre algo, tal como tomar ou não uma vacina ocorre “quando se trabalha com as 

informações disponíveis, procurando entender as consequências imediatas e futuras dessa 
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ação” (SASSERON e MACHADO, 2017, p. 18). Daí a importância de trabalharmos em prol 

de alfabetizar cientificamente o educando ao longo de sua vida acadêmica. 

De acordo com estes autores, “o alfabetizado cientificamente deverá ter condições de 

modificar este mundo e a si mesmo por meio da prática consciente propiciada pela sua 

interação com saberes e procedimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao 

fazer científico” (p. 17) e ainda “[...] deve ser capaz de tomar decisões fundamentadas em 

situações que ocorrem ao seu redor e que influenciam, direta ou indiretamente, sua vida e seu 

futuro” (p. 16). Dessa forma: 

o ensino das Ciências deve ser estruturado de modo que os alunos participem 

ativamente de investigações sobre assuntos que envolvam temas científicos, 

colocando em prática habilidades de pensamentos próximas às habilidades próprias 

de metodologias de trabalhos científicos. As principais vantagens na implementação 

dessas ideias permitem que os estudantes não apenas desenvolvam o conhecimento 

das Ciências, mas também construam experiências sobre atividades de “fazer 

científico”. Tal abordagem promove a percepção de que a Ciência é uma construção 

humana e, portanto, social e histórica, e também possibilita o uso da metodologia 

analítica e investigativa para a resolução de outros problemas em sua vida. 

(SASSERON e MACHADO, 2017, p. 19). 

Portanto, diante da complexidade das transformações as quais o mundo está submetido, 

o ensino das Ciências não deve ser restringir à transmissão e reprodução mecânicas do 

conhecimento científico. “O mundo atual exige que o estudante se posicione, julgue e tome 

decisões, e seja responsabilizado por isso. Essas são capacidades mentais construídas nas 

interações sociais vivenciadas na escola, em situações complexas que exigem novas formas de 

participação.” (BRASIL, 2006, p. 106). Em suma, “o alfabetizado cientificamente não precisa 

saber tudo sobre as Ciências [...], mas deve ter conhecimento suficiente de vários campos das 

Ciências e saber sobre como esses estudos se transformam em adventos para a sociedade” 

(SASSERON e MACHADO, 2017, p. 19).  

Não obstante, a simples exposição de informações e a verificação do conhecimento por 

meio de exames e provas não é suficiente para afirmarmos que os alunos foram capazes de 

assimilar tais informações, porque esses meios de coleta de dados servem apenas para examinar 

o que o estudante foi capaz de aprender até o momento de respondê-los, não importando o que 

acontece depois (LUCKESI, 2011). Logo, se desejamos formar um indivíduo capacitado a 

resolver diferentes problemas utilizando-se de conceitos científicos, apreendidos em sala de 

aula e aplicados a outras circunstâncias, precisamos ser coerentes também na avaliação que se 

faz do estudante, “a fim de diagnosticar impasses e consequentemente, se necessário, propor 

soluções que viabilizem os resultados satisfatórios desejados” (LUCKESI, 2011, p. 175). 
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1.1 LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS DA AVALIAÇÃO 

 

 É indiscutível que a avaliação da aprendizagem escolar é componente fundamental da 

prática educativa e, cada vez mais, tem exigido dos educadores mudanças em suas abordagens, 

de modo que estes consigam identificar com maior individualidade as dificuldades de seus 

alunos e pensar em possíveis estratégias para que eles consigam superá-las, a fim de que 

obtenham sucesso em sua trajetória acadêmica.  

 O que se percebe, todavia, é uma dificuldade generalizada em transitar de modelos 

tradicionais de verificação da aprendizagem pautados, sobretudo, na classificação do educando, 

para outros que possibilitem uma análise particular e mais precisa do desenvolvimento dele ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem, haja vista “os múltiplos e complexos 

condicionantes que se fazem presentes nesse ato” (LUCKESI, 2011, p. 190).  

 Quando a avaliação está comprometida com a aprendizagem e o sucesso dos membros 

da comunidade escolar, de modo a romper com os moldes tradicionais, que prezam pela 

classificação, punição e exclusão do estudante frente ao processo de ensino-aprendizagem, ela 

assume contornos formativos (VILLAS BOAS, 2001a, 2001b). Uma vez que optamos por 

avaliar a aprendizagem, entendendo que isso demanda tempo e ação dos educadores, em 

detrimento de verificá-la escorando-se no uso de provas e exames, nos comprometemos, 

indissociavelmente, com a qualidade da análise que fazemos do aprendizado do educando e 

também com os procedimentos que subsidiam esses resultados.    

 Concordamos com Luckesi (2013) ao apontar que 

A configuração histórica do modo de agir com os exames tornou-se resistente a 

mudanças, pois que ela oferece um modo confortável de ser, garantindo ao educador 

poder de controle sobre os educandos. Não é fácil abrir mão disso. Contudo, para atuar 

com avaliação, importa superar a prática dos exames escolares incorporando-a como 

nosso passado, assim como usufruindo dela o que ainda, porventura, possa nos ensinar 

para a perspectiva construtiva que temos hoje. Como um todo, os exames escolares, 

hoje, não nos ajudam a produzir resultados escolares bem-sucedidos; todavia, por 

exemplo, aprendemos com eles a necessidade de acompanhar nossos educandos; [...]. 

(p. 68) 

 Nessa perspectiva, “o ato de usar a avaliação da aprendizagem dentro da escola, hoje, 

configurada como investigação e intervenção a serviço da obtenção de resultados bem-

sucedidos, é um ato revolucionário [...]” (LUCKESI, 2013, p. 69). E para que isso se concretize, 

Villas Boas (2007) defende que é necessário que haja planejamento por parte do professor, isto 

é, que o professor reflita a respeito de questões relacionadas à prática avaliativa que o permita 
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compreender que a avaliação está comprometida e contribui com a aprendizagem, daí a 

importância de abandonar ou reformular as atuais abordagens baseadas em modelos tradicionais 

de avaliação. Por esse motivo, a escolha de meios adequados para que se faça a avaliação do 

educando é também etapa fundamental do processo avaliativo. 

 Villas Boas (2007) defende que “não se pode dizer que uma prova isoladamente 

constitui a avaliação. Relatórios, questionários e outras atividades dos alunos não são avaliação. 

Tudo isso nos fornece meios para que se faça a avaliação” (p. 25). Logo, cabe ao professor a 

escolha de procedimentos que sejam adequados aos diferentes contextos de suas turmas e que 

evidenciem a construção de conhecimento pelos estudantes. A autora também apresenta e 

discute diferentes procedimentos avaliativos que podem ser usados pelo professor dentro de 

sala de aula e que o auxilie na coleta de informações para que ele pratique a avaliação de forma 

coerente com os objetivos da mesma. Dentre tais procedimentos podemos citar: o uso de 

portfólios, provas, avaliação por colegas, autoavaliação, observação e entrevista.  

 Sendo, portanto, a avaliação um elemento regulador do processo de aprendizagem do 

educando, bem como procedimento fundamental para acompanhá-lo, propomos o uso do 

método de estudo de casos como procedimento alternativo para avaliar o processo de 

aprendizagem do educando, visto que carregamos como ideal a avaliação que “promove a 

aprendizagem do aluno e do professor, e o desenvolvimento da escola” (VILLAS BOAS, 

2001a, p. 159). Dessa forma, desejamos nos distanciar “do caráter seletivo e excludente da 

avaliação classificatória” (p. 159) e propomos um procedimento para que “os professores 

analisem, de maneira frequente e interativa, o progresso dos alunos, para identificar o que eles 

aprenderam e o que ainda não aprenderam, para que venham a aprender” (p.159).  

 

1.2 O MÉTODO APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (PBL) 

  

 O método de aprendizagem baseada em problemas, também conhecido como PBL – 

sigla derivada do inglês Problem-Based Learning, é, por natureza, uma “metodologia de ensino-

aprendizagem caracterizada pelo uso de problemas da vida real para estimular o 

desenvolvimento do pensamento crítico e das habilidades de solução de problemas e a aquisição 

de conceitos fundamentais da área de conhecimento em questão” (RIBEIRO, 2008, p. 11). 

 Este método surgiu na Escola de Medicina da Universidade de McMaster no Canadá ao 

final dos anos de 1960 e se espalhou por diversas faculdades de medicina ao redor do mundo 

(RIBEIRO, 2008; SÁ e QUEIROZ, 2010). O método foi introduzido no cenário educacional 
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com o intuito de fazer com que os estudantes de faculdades de medicina percebessem a 

importância dos diversos conhecimentos que lhes eram passados e que alguns desses 

conhecimentos acabavam sendo concebidos por eles como irrelevantes para o exercício da 

medicina. Como consequência, os médicos formados terminavam o curso com um grande 

volume de conhecimentos acumulados, mas com pouca técnica para realizar, por exemplo, um 

diagnóstico, que é inerente à prática médica (RIBEIRO, 2008). 

 Embora o método PBL tenha surgido para o ensino da medicina, recentemente ele tem 

passado por variações que possibilitam a sua adaptação a outros contextos educacionais, que 

vão além dos cursos de medicina. Seus ideais parecem ser suficientes para respaldar seu uso 

em áreas diversas e níveis de ensino variados. (RIBEIRO, 2008; SÁ e QUEIROZ, 2010).   

 Segundo Sá e Queiroz (2010, p.11) 

esse método foi desenvolvido com o intuito de colocar os alunos em contato com 

problemas reais, com o propósito de estimular o desenvolvimento do pensamento 

crítico, a habilidade de resolução de problemas e a aprendizagem de conceitos da área 

em questão. Ele possui a característica de enfatizar o aprendizado autodirigido, 

centrado no estudante, que passa a ser o principal responsável por seu aprendizado. 

 Ribeiro (2008, p.14) defende que 

o PBL como metodologia de ensino-aprendizagem, estaria pautado no pressuposto de 

que o conhecimento prévio em relação a um assunto – ativado nesta metodologia 

durante a análise inicial do problema – determina a natureza e a quantidade de 

conhecimentos novos que podem ser processados. Porém, ainda que necessária, a 

existência de conhecimentos prévios não seria condição suficiente para que os alunos 

entendessem e memorizassem novas informações. Estas precisam ser elaboradas 

ativamente, o que é conseguido no PBL por meio de discussões em grupo antes e 

depois de novos conhecimentos serem aprendidos. 

  

Assim, de acordo com este autor, o método PBL é uma forma de auxiliar os estudantes 

a desenvolver capacidades mentais relacionadas à memória, isto é, o método, teoricamente, 

possibilita que os alunos reorganizem os conhecimentos trabalhados dentro de sala de aula e os 

ajustem de modo que os auxiliem na resolução do problema proposto. Além disso, o PBL 

também é um recurso que motiva os estudantes, porque o trabalho em pequenos grupos instiga 

a discussão do problema sob diferentes pontos de vista. 

 De maneira essencial, podemos definir PBL como “uma metodologia de ensino-

aprendizagem em que um problema é usado para iniciar, direcionar, motivar e focar a 

aprendizagem, diferentemente das metodologias convencionais que utilizam problemas de 

aplicação ao final da apresentação de um conceito ou conteúdo” (RIBEIRO, 2008, p. 15). 

Ademais, os principais objetivos do PBL dizem respeito “a aprendizagem de uma base de 
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conhecimentos integrada e estruturada em torno de problemas reais e o desenvolvimento de 

habilidades de aprendizagem autônoma e de trabalho em equipe, tal como ocorre em situações 

práticas” (p. 20). 

 O cerne do PBL é o problema, isto é, “um objetivo, cujo caminho para sua solução não 

é conhecido” (RIBEIRO, 2008, p. 26). Os problemas são fundamentais nesse método, porque 

“além de serem usados para motivar, iniciar e focar a aprendizagem de conceitos em 

determinada área do conhecimento, [...] podem ajudar a informar aos alunos sobre como esses 

conceitos se originaram” (p. 26) e também “determinam o conteúdo que será trabalhado e a 

abrangência e a profundidade com que isto será feito”. (p. 26).  

Um problema para ser considerado ideal nesse método precisa simular uma situação 

real, que possivelmente será vivenciada pelos educandos em alguma etapa de suas vidas, seja 

ela profissional ou não, que apresente diferentes soluções e, sobretudo, auxilie na aprendizagem 

de conceitos e conteúdos científicos que possam ser utilizados em outros contextos de vida, que 

não seja somente o educacional (RIBEIRO, 2008).   

 O método PBL se destaca em relação a métodos tradicionais de ensino-aprendizagem 

pautados na transmissão-recepção mecânica do conhecimento, principalmente no que se refere 

aos papéis exercidos pelos educadores e educandos no contexto educacional. Por exemplo: em 

pedagogias tradicionais, a função do educador se reduz à figura de autoridade máxima e quase 

inacessível dentro de sala de aula e que é responsável pela transmissão dos conteúdos, enquanto 

que na metodologia PBL ele é a figura facilitadora (no sentido de encaminhar problematizações 

em torno do que está sendo ensinado) e mediadora de conhecimento dentro de sala de aula; na 

pedagogia tradicional os educandos são considerados indivíduos apáticos cuja aprendizagem é 

baseada na competição com os colegas e na recepção mecânica de informações, na metodologia 

PBL, as opiniões e conhecimentos prévios dos estudantes são valorizadas de tal modo que a 

aprendizagem acontece em um ambiente cooperativo (RIBEIRO, 2008). 

 Portanto, as grandes vantagens da implementação da metodologia PBL dentro de sala 

de aula de Química, por exemplo, estão pautadas, sobretudo, no “favorecimento da aquisição 

de conhecimentos de forma mais significativa e duradoura e ao desenvolvimento de atitudes 

profissionais positivas por parte dos alunos” (RIBEIRO, 2008, p. 38).   

 

1.3 O MÉTODO ESTUDO DE CASOS NO ENSINO DE QUÍMICA 
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O método de Estudo de Casos é uma variação do PBL. No que tange ao ensino de 

Química, o uso desse método aplicado a esta área da ciência passou a ser difundido em 1988, a 

partir da criação “[...] de uma seção específica para o assunto na revista Journal of Chemical 

Education, uma das mais conhecidas da área” (SÁ e QUEIROZ, 2010, p. 13). Naquela época, 

os editores da revista argumentaram que a necessidade de criação da seção remetia à pouca 

existência de casos específicos para a área de Química e para a sua utilização no contexto 

educacional (SÁ e QUEIROZ, 2010). De acordo com essas autoras, na referida revista, as 

soluções dos casos narrados requerem tanto conhecimentos químicos quanto conhecimentos 

diversos que estejam relacionados com essa área da ciência. Nos casos, geralmente, são 

apresentados cenários que os estudantes estão habituados a encarar, ou seja, que se aproximam 

de suas realidades, de modo que eles explorem não só conceitos científicos, mas também 

aspectos socioeconômicos e éticos envolvidos no caso. 

 Sendo uma vertente do método PBL, o método de Estudo de Casos possibilita aos 

estudantes serem ativos em seus próprios processos de aprendizagem, explorando conceitos 

científicos  – que possivelmente estão relacionados com a vida cotidiana – através de narrativas, 

denominadas de casos, cujos personagens geralmente possuem um problema que necessita de 

uma ou mais soluções (SÁ e QUEIROZ, 2010).  

Em vista disso, para resolver o caso, os estudantes necessitam analisar com atenção a 

narrativa, identificar o problema dos personagens, pensar criticamente a respeito da importância 

da ciência e de como ela pode se relacionar com tal adversidade, do uso de conceitos científicos, 

do trabalho em equipe e, por fim, necessitam de tomar decisões coerentes com o problema 

apresentado para propor soluções plausíveis para o caso. Portanto, a aproximação do aluno com 

a história narrada no caso e com os personagens envolvidos é importantíssima ao longo de uma 

atividade que envolva estudo de casos, porque “impulsiona os estudantes na busca de escolhas 

e posterior tomada de decisão” (p. 12) para a resolução do problema identificado. 

A abordagem de conteúdos químicos na forma de estudo de casos é uma estratégia que 

tem elevado potencial para auxiliar o professor na motivação dos estudantes frente aos 

conteúdos científicos, bem como na formação de sujeitos ativos, cujo desenvolvimento das 

capacidades mentais ao longo do processo de aprendizagem os permitam ser capazes de intervir, 

opinar e discutir sobre esferas sociais, ambientais, econômicas e éticas da vida em sociedade. 

Para que o ensino das Ciências, especialmente o de Química, seja contemplado cada vez 

mais com abordagens pautadas no método de estudo de casos é importante que o professor saiba 

aonde encontrar esses casos ou que ele mesmo possa elaborá-los. De acordo com Sá e Queiroz 
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(2010), em nosso país, nós encontramos casos finalizados e prontos para serem utilizados em 

apenas um sítio na internet, por meio do link http://www.gpeqsc.com.br/casos/casos.php 

(acesso em 27 de outubro de 2020). Neste site, o Grupo de Pesquisa em Ensino de Química do 

Instituto de Química de São Carlos (GPEQsc) disponibiliza para o público diversos casos 

investigativos, contando com suas fontes de inspiração e que foram elaborados por estudantes 

de pós-graduação. 

Caso o professor queira produzir seus próprios casos, Herreid (1998)3 (citado por SÁ e 

QUEIROZ, 2010, p. 17 e 18), menciona em seu artigo algumas diretrizes que devem ser 

consideradas para que se elabore um ‘bom caso’:  

 

• deve ter utilidade pedagógica – deve ser útil para o curso e para os estudantes; 

• é relevante ao leitor – os casos escolhidos devem envolver situações que 

possivelmente os estudantes saibam enfrentar. Isso melhora o fator empatia e faz do 

caso algo que vale a pena estudar; 

• desperta o interesse pela questão – para que um caso pareça real, deve descrever 

um drama, um suspense. O caso deve ter uma questão a ser resolvida;  

• deve ser atual – deve tratar de questões atuais, que levem o estudante a perceber 

que o problema é importante; 

•  é curto – os casos devem ser suficientemente longos para introduzir um fato, mas 

não tão longos que possam provocar uma análise tediosa; 

• provoca um conflito – a maioria dos casos é fundamentada sobre algo controverso; 

• cria empatia com os personagens centrais – as características escolhidas para os 

personagens devem influenciar na tomada de decisões; 

• força uma decisão – deve haver urgência e seriedade envolvida na solução dos 

casos; 

• tem generalizações – deve ter aplicabilidade geral e não ser específico para uma 

curiosidade apenas; 

• narra uma história – com desfecho no seu final; 

• inclui citações – é a melhor maneira de compreender uma situação e ganhar empatia 

para com os personagens. Deve-se adicionar vida e drama a todas as citações.  

 

 É notório que elaborar um caso, que contemple todas essas diretrizes é uma tarefa que 

exige tempo e dedicação por parte do professor. No entanto, o ideal é que esses elementos 

apareçam com destaque ao longo da elaboração de um caso.  

Entendendo que o estudo de casos é uma narrativa cujo cerne é o problema, que precisa 

ser resolvido pelos estudantes, podemos pensar nessa estratégia por meio de uma perspectiva 

problematizadora e investigativa, numa perspectiva de alfabetizar cientificamente o educando. 

Isso porque uma investigação científica em uma atividade de ensino por meio da 

problematização demanda fundamentalmente a existência de um problema, cujo objetivo a ser 

alcançado pelo educando é, não somente aprender sobre teorias e leis científicas, mas também 

 
3 HERREID, C.F. What makes a good case? Journal of College Science Teaching, v. 27, n. 3, p. 163-169, 1998. 

http://www.gpeqsc.com.br/casos/casos.php
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sobre o pensar e o fazer das Ciências, que originam adventos para a sociedade (SASSERON e 

MACHADO, 2017). 

Trabalhar com Ciência, especialmente com a Química, sob a perspectiva 

problematizadora (isto é, por meio de problemas), cuja investigação científica se desenvolve 

para que se encontre soluções, é uma forma de “abordar questões reconhecidamente conflitantes 

da vida e do meio do estudante; investigar, para entender melhor a situação e desencadear uma 

análise crítica e reflexiva para que ele perceba a necessidade de mudanças” (SASSERON e 

MACHADO, 2017, p. 31).  

Ao oferecermos aos estudantes uma narrativa que apresenta um problema que poderá 

ser resolvido “por meio de saberes trabalhados em sala de aula” (p. 15), fomentamos uma 

situação de ensino que, por vezes, concede aos estudantes momentos valiosos de aprendizado 

por meio da discussão com os colegas, da troca de ideias, da argumentação e, sobretudo, da 

reflexão à respeito de como se dá a construção do conhecimento científico e dos adventos para 

a sociedade. Ou seja, é uma maneira de “levar cada aluno a ver o mundo também sob a ótica 

científica” (p. 13). 

Assim sendo, o uso de estudo de casos é uma estratégia que viabiliza o trabalho por 

meio de uma perspectiva problematizadora e investigativa, com foco na alfabetização científica 

do estudante, tendo em vista “o desenvolvimento de uma racionalidade crítica por meio da qual, 

além da importância dos conceitos e das teorias científicas, também seja reconhecida e 

considerada a possibilidade de eles resolverem problemas e argumentarem sobre o 

posicionamento que construíram” (SASSERON e MACHADO, 2017, p. 13). Isso porque é uma 

estratégia que dá oportunidade de o educador relacionar a realidade aos conhecimentos 

científicos por intermédio de problemas, que suscitam uma investigação científica e, 

consequentemente, concebe o ensino para formar um cidadão com inserção social crítica capaz 

de intervir no mundo a sua volta (SASSERON e MACHADO, 2017). 

 



 

 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA  

A princípio, neste trabalho, nosso propósito seria elaborar, aplicar em sala de aula do 

ensino médio e analisar um ou dois estudos de casos, cuja base seria uma situação-problema 

envolvendo Ciência em contextos reais. Pensamos em analisar como os alunos mobilizariam 

seus conhecimentos de eletroquímica e química orgânica para solucionar problemas (reais e/ou 

fictícios) apresentados nos estudos de casos.  

Os casos foram produzidos para serem utilizados em um processo avaliativo que 

evidenciasse, por meio de suas resoluções, o raciocínio adotado pelos estudantes da educação 

básica. Pretendíamos, com isso, contribuir com inovações referentes aos procedimentos 

avaliativos que poderiam ser utilizados em salas de aula em séries/anos da educação básica e 

também da educação superior. Isso porque, em grande parte, o sistema de ensino ainda se 

encontra arraigado em procedimentos avaliativos predominantemente tradicionais e 

classificatórios como os testes e as provas.  

No entanto, a pandemia de Covid-19 nos impôs mudança de planos, porque ficamos 

impossibilitadas de acessar e acompanhar pessoalmente estudantes da educação básica em 

escolas. Sendo assim, após a elaboração de dois casos, utilizando-se do método de estudo de 

casos, de acordo com as recomendações de Herreid (1998), enviamos ambos para serem 

avaliados por professores de Química, da Educação Básica ou de cursos de Licenciatura em 

Química.  

Juntamente com o envio do Caso 1 (Apêndice I) e do Caso 2 (Apêndice II) foi também 

um questionário (Apêndice III), como ferramenta de análise. Nele constam perguntas sobre os 

seguintes aspectos: (i) relevância e proximidade do contexto apresentado no caso com a vida 

cotidiana do educando; (ii) importância dos conceitos estudados em classe para a resolução do 

problema narrado no caso; (iii) desenvolvimento de competências como pensamento crítico, 

tomada de decisão e capacidade de resolução de problemas; (iv) possibilidade de acompanhar 

e identificar possíveis dificuldades do educando a partir da resolução do caso; (v) uma estratégia 

para que os estudantes sejam ativos em seus próprios processos de aprendizagem (vi) relevância 

de estudar Ciência e o uso dos conhecimentos científicos para a resolução de problemas; (vii) 
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uma estratégia para a motivação dos estudantes; (viii) aspectos gerais que caracterizam um bom 

caso; (ix) utilização da atividade pelos avaliadores; (x) possíveis modificações do caso pelo 

avaliador. 

O questionário foi estruturado com 25 questões e duas colunas. Na primeira coluna (a 

que contém a escala), os avaliadores podem atribuir notas de 0 a 3, julgando se o estudo de caso 

analisado apresenta os aspectos listados. Na segunda coluna, eles deveriam indicar as linhas em 

que os aspectos destacados se encontram no texto. Caso tais aspectos não se aplicassem, eles 

poderiam deixar em branco ou adicionarem sucintamente alguma observação na própria coluna 

“Linhas”. Para atribuir as notas, os avaliadores deveriam considerar 0: não se aplica; 1: fraco; 

2: médio; 3: bom. 

Optamos por um questionário, pois de acordo com Cervo e col. (2007), ele é a forma 

mais usual de coleta de dados e contém um conjunto de perguntas que facilitam a mensuração 

de características relacionadas a uma questão de pesquisa. O questionário é composto de 

questões fechadas e abertas. Estas últimas conduzem a respostas mais espontâneas e ricas de 

informações variadas e as fechadas conduzem à obtenção de aspectos mais objetivas. A 

vantagem do uso do questionário diz respeito a alcançabilidade de um número maior de 

voluntários a serem interrogados e a garantia do anonimato deles, o que contribui para 

coletarmos respostas mais sinceras e, consequentemente, mensurar com mais exatidão o que 

desejamos.  

A escolha dos professores avaliadores dos Casos foi pautada na experiência, criticidade 

aguçada desses profissionais e na facilidade de acesso a eles, visto que alguns foram ou são 

alunos de cursos de mestrado ou doutorado em que a orientadora deste TCC atua. Todos os 

escolhidos são docentes com experiência em educação básica ou superior. O questionário foi 

enviado, em formato .docx, individualmente para dez docentes, mas devido a agenda do ensino 

remoto e as atividades como pós-graduandos de metade deles, somente cinco retornaram a 

tempo para que pudéssemos nos dedicar a análise criteriosa das respostas. 

Após os detalhamentos acima, a análise dos questionários respondidos pelos professores 

avaliadores foi organizada na perspectiva de atender a três objetivos principais: 1. aferir a 

estrutura dos casos de acordo com o que encontramos na literatura a respeito da produção de 

um “bom caso” 2. estimar o uso de estudo de casos para identificar possíveis dificuldades dos 

educandos em seus processos de aprendizagens e 3. avaliar a contribuição do estudo de casos 

para fomentar situações de ensino-aprendizagem sob a perspectiva problematizadora e 

investigativa, a fim de formar um indivíduo alfabetizado cientificamente.  
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Para participar da pesquisa, os avaliadores assinalaram, nos próprios documentos que 

lhes foram enviados, uma autorização, por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice IV) que constava tanto no Caso 1, quanto no Caso 2 e, posteriormente, 

devolviam suas respostas com suas considerações, também em formato .docx, ao e-mail de 

origem (de onde partiu o pedido para participação da pesquisa). Os dados coletados, referentes 

às respostas dadas pelos avaliadores se encontram no Apêndice V e a análise de tais respostas 

são apresentadas na sequência.  
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise dos resultados obtidos teve como critério a produção escrita de cada avaliador, 

tendo como base o questionário, que consta no apêndice III, e que é usado tanto para o Caso 1 

(Apêndice I), quanto para o Caso 2 (Apêndice II). É importante ressaltar que alguns avaliadores 

ao responderem o questionário optaram por, além da indicação das linhas no espaço adequado 

para este fim, deixar seus pontos de vista, observações e justificativas neste espaço, o que 

enriqueceu ainda mais a nossa análise. Todavia, em função do diminuto tempo que possuímos, 

para fins de conclusão deste trabalho, analisamos apenas as respostas referentes ao Caso 1. As 

respostas relativas ao Caso 2 serão posteriormente avaliadas para maior aprofundamento.  

A análise do questionário e do parecer de cada avaliador a respeito do Caso 1 será tratada 

a seguir. Para que se resguarde a identidade e o gênero dos participantes, optamos por identifica-

los por avaliadores alfa (α), beta (β), gama (γ), delta () e epsilon ().  

 

1. ANALISANDO A ESTRUTURA DO CASO 

  

Tendo como base as recomendações que a literatura nos traz a respeito dos aspectos que 

devem estar contidos na elaboração de um bom caso e as produções de cada avaliador, é 

possível analisarmos a estrutura do caso sob a ótica de algumas questões. 

No que se refere à existência de um problema claramente formulado no caso, a 

maioria dos avaliadores, entre eles β, γ,  e , considerou esse aspecto bom (nota 3), o que nos 

permite inferir que, de modo geral, o caso apresenta uma questão a ser resolvida pelos 

estudantes. Há a existência de um problema que merece atenção na busca de uma solução. 

Quanto ao contexto do caso, que possivelmente perpassaria a vida do estudante, a 

maior parte dos avaliadores considerou esse aspecto fraco (nota 1). O avaliador  justificou seu 

posicionamento argumentando que desconhece uma situação real em que uma pessoa precise 

trocar o portão tantas vezes. Isso nos ajuda a perceber que, embora pautado, sobretudo em 

problemas reais a intensificação do problema da troca de portão no estudo de caso, mesmo que 

apenas para fins didáticos, talvez distancie (ao invés de aproximar) a situação-problema da 

realidade dos alunos.    
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No que concerne aos elementos do caso que permeiam o cotidiano das pessoas, de 

modo geral, os avaliadores consideraram esse aspecto bom (3). O avaliador α entende que todo 

o texto do caso perpassa por aspectos que permeiam o cotidiano das pessoas, com exceção do 

termo “intempéries” na linha 53 e do diálogo que se estabelece entre o personagem Rivan 

Marreta e a personagem Antonella nas linhas 41-55, em que ele considerou a linguagem do 

diálogo como uma variante padrão, utilizada mais em situações formais, do que em relações de 

informalidade – tal como a que ocorre na situação dos personagens. O avaliador β classificou 

esse aspecto como médio (nota 2), alegando que os elementos que permeiam o cotidiano das 

pessoas estão presentes apenas nas linhas 21-26 do caso.  

No tocante à atualidade do caso, ou seja, aos elementos que mobilizam os estudantes 

a respeito da importância de um determinado problema, tanto o avaliador α, quanto o 

avaliador β consideraram esse aspecto fraco (nota 1). O avaliador α entende que o fato do 

problema (ferrugem) ser corriqueiro na vida das pessoas, a situação apresentada afeta mais a 

realidade dos pais dos alunos, do que dos próprios alunos – fator que, segundo ele, pode gerar 

desinteresse pelo problema por parte dos estudantes. O avaliador β não deu mais detalhes sobre 

sua nota e indicou as linhas 19, 21 e 26 como o espaço que possui os elementos necessários à 

mobilização dos estudantes quanto à importância da situação-problema. O avaliador γ,  e  

concordam que esse é um bom aspecto (nota 3). Embora os avaliadores γ e  não tenham 

indicado as possíveis linhas as quais poderíamos identificar tal aspecto no texto, o avaliador  

indica as linhas 28 e 29, sem fornecer maiores detalhes ou opiniões.  

Em relação às características dos personagens do caso para auxiliar na criação de 

empatia pelos estudantes, os avaliadores α, γ e  concordam que esse é um aspecto do caso 

que está bom (nota 3). O avaliador α ressalta que os nomes dos personagens do caso são 

curiosos e eles se tratam de maneira aleatória ao longo do diálogo. O avaliador  destaca que 

apenas os vizinhos do personagem Rivan Marreta, ou seja, os estudantes de química que o 

ajudarão a resolver o problema, contribuiriam para criar empatia nos estudantes no momento 

de resolver o caso. O avaliador γ não chegou a indicar as linhas e também não fez nenhuma 

outra observação. Quanto aos avaliadores β e , eles concordam que esse aspecto não é fraco e 

nem bom, mas médio (nota 2). De acordo com o avaliador β, as falas do diálogo que ocorre 

entre as linhas 19 a 76 possivelmente contribuem para que os estudantes manifestem empatia 

pelos personagens. Já o avaliador  entende que os personagens são agradáveis, mas que a 

personagem Antonela se contradiz, porque mesmo aceitando o novo trabalho, ela ainda estaria 

sujeita, por exemplo, aos engarrafamentos. 
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Acerca dos conhecimentos que podem ter aplicabilidade em outras áreas da vida 

cotidiana do educando, que não somente a vida escolar, todos os avaliadores concordam 

(nota 3) que o caso tem generalizações, ou seja, que não é específico apenas para aquela situação 

e para sanar uma curiosidade. O avaliador  enfatiza que aprender sobre corrosão possibilita 

uma maior conscientização das pessoas a respeito dos cuidados que elas devem ter com os 

metais. O avaliador β também menciona a corrosão como um conhecimento de aplicabilidade 

geral e indica as linhas 63 a 65 do estudo de caso (que tratam das diferentes possibilidades de 

metais para se fabricar o portão e as grades) para relacionar esse aspecto. O avaliador , de 

modo semelhante, entende que o que consta nas linhas 57 a 59 também possibilita a aplicação 

dos conhecimentos sobre corrosão, principalmente no que se refere a fabricação das peças 

metálicas atendendo às observações da personagem Antonela. O avaliador γ não chegou a 

indicar as linhas e também não fez nenhuma outra observação. 

 A respeito da existência de uma questão controversa, a maior parte dos avaliadores 

concorda que este é um aspecto fraco no caso ou que não se aplica. O avaliador α entende que 

uma controvérsia é baseada, sobretudo, na divergência explícita de dois ou mais indivíduos a 

respeito de uma determinada questão e que isso não está claro ou ele não conseguiu identificar 

no texto. Os avaliadores  e  pontuam a fraqueza desse aspecto no caso com nota 1. De acordo 

com o avaliador , que indica as linhas de 9 a 12 para a ocorrência desse aspecto, de forma 

semelhante, o avaliador , sem indicar as linhas, destaca que a contradição se faz presente nesse 

mesmo trecho. Todavia, o avaliador  justifica sua nota alegando que a controvérsia aparece de 

maneira sensível na situação-problema apresentada, porque, ao passo que a personagem 

melhoraria sua qualidade de vida em um local mais afastado, ela não teria um bom trabalho. E, 

portanto, a escolha de um bom material para o portão e para as grades resolveriam rapidamente 

esse problema e a discussão sobre o assunto também se encerraria de maneira rápida. Logo, o 

conflito provocado no caso é fundamentado em uma controvérsia fraca, porque não há uma 

clara divergência de opiniões ou de ideias que sustentem fortemente as discussões a esse 

respeito. 

 Perguntados sobre concepções, informações ou aspectos que podem/devem ser 

modificados, a maior parte dos avaliadores sugeriram algumas mudanças. O avaliador α 

acredita que o estudo de caso poderia ser mais sintético, sem abandonar a contextualização, mas 

destacando os aspectos mais relevantes para as discussões propostas.  

O avaliador β ressalta que achou o tema bastante cotidiano, porém fora da realidade, já 

que quase ninguém troca a grade ou os portões de uma casa quatro vezes ao longo do ano. 
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Menciona que o motivo da troca das grades também é fraco, tendo em vista que a personagem 

cita que o metal apenas perde a cor e as grades ficam pretas – o que não ocasionaria uma troca, 

mas sim uma nova pintura –, fato que poderia gerar o desinteresse do estudante pelo problema. 

Nessa perspectiva, o avaliador pontua também que o fato de a personagem Antonela não trocar 

o fornecedor, após quatro tentativas frustradas na compra de grades e do portão, também 

poderia tirar a atenção do estudante para o problema principal: a degradação do metal. O 

avaliador destaca também que a resolução para o problema apresentado no caso está fora da 

realidade, tendo em vista que um serralheiro não saber qual metal usar poderá tirar o foco do 

aluno para a resolução do problema. Além disso, menciona que talvez fosse melhor pedir que 

os estudantes indiquem um material (e não um metal), cuja composição consiga resolver de 

forma satisfatória o problema. Por fim, o avaliador β sugere a troca da grade da residência para 

a troca da grade de uma escola infantil localizada ao lado da escola de ensino médio, na hipótese 

da atividade ser direcionada para estudantes de ensino médio, sob a justificativa de não ter 

certeza se os adolescentes se preocupam com problemas relacionados à manutenção do lar.  

Os avaliadores γ e  não chegaram a sugerir modificações. Já o avaliador  ressalta a 

importância de informar sobre os problemas ambientais da cidade e se a situação vivida pela 

personagem Antonela é recorrente no local. 

 De forma geral, portanto, no que se refere à estrutura do caso, entendemos que há 

necessidade de fazermos algumas modificações, para que a situação-problema narrada fique 

ainda mais próxima dos aspectos mencionados por Herreid (1998)4 (citado por SÁ e QUEIROZ, 

2010, p. 17 e 18) para um bom caso.  

 Percebemos, através da análise, que há necessidade de descrever uma situação-problema 

mais próxima da realidade dos estudantes que resolverão a atividade e não de seus pais, tendo 

em vista que contextos mais próximos daqueles sujeitos talvez auxiliem na melhora da empatia 

deles com a narrativa e os faça acreditar que o caso é uma atividade relevante, que vale a pena 

ser estudada.  

 Entendemos também que a intensificação de um problema, mesmo que para fins 

didáticos, tal como foi feito (com o único propósito de chamar a atenção do aluno) não contribui 

necessariamente, de acordo com os avaliadores, para despertar o interesse do estudante pela 

questão. Pelo contrário, os avaliadores entenderam que esse cenário pode até distanciar o 

interesse do estudante pela questão, tendo em vista que é uma situação que dificilmente 

 
4 HERREID, C. F. What makes a good case? Journal of College Science Teaching, v. 27, n. 3, p. 163-169, 1998. 



32 

 

 

ocorreria na realidade. Isso nos chama atenção para que, em narrativas futuras, os casos 

envolvam tanto quanto for possível situações mais próximas da realidade, que os estudantes 

tenham condições de enfrentar. 

 Ademais, constatamos que, embora haja a existência de um problema que força uma 

decisão com urgência e seriedade por parte do estudante, a narrativa não chega a provocar um 

conflito, ou seja, não é fundamentada em algo controverso, porque não existe uma divergência 

clara de opiniões entre duas ou mais pessoas a respeito do problema apresentado. Com o auxílio 

do professor e algumas pesquisas, o aluno conseguiria perceber que o problema é pautado, 

sobretudo, na escolha de um metal adequado com a devida proteção para que o problema se 

resolva. 

 No mais, entendemos que o estudo de casos, sob a ótica dos avaliadores, necessita de 

melhorias para que contribua significativamente com a aprendizagem de contéudos e conceitos 

científicos. Sobre a estrutura de um caso Ribeiro (2008, p. 27) aponta que 

  

[...] Os problemas nesta metodologia devem, na medida do possível, [...], ser 

indefinidos, ter informações insuficientes e perguntas não respondidas. [...] os 

alunos não devem ter todas as informações relevantes, tampouco conhecer as 

ações necessárias para sua solução. Quanto maior a ambiguidade, isto é, 

quanto mais fraca for a estruturação do problema, maior a oportunidade de os 

alunos se engajarem em um processo reiterativo de especulação, definição, 

coleta de informações, análise e redefinição do problema, ou seja, quanto 

menos estruturado o problema, maior a probabilidade de desenvolvimento de 

habilidades de solução de problemas e estudo autônomo [...]. 

 

 De acordo com este autor, um problema se apresenta enfraquecido quando 

 

[...] satisfaz duas condições: não existe um caminho único para investigá-lo e 

o mesmo muda na medida em que novos conhecimentos são aprendidos. 

Consequentemente, ao trabalharem com problemas mal-estruturados, os 

alunos nunca conseguem ter total certeza de que tomaram a decisão “correta”, 

mas apenas de que escolheram a melhor alternativa dadas as informações 

disponíveis. (p. 28) 
 

  Por fim, mesmo constatadas algumas necessidades de mudanças na estrutura do caso, 

entendemos que o mesmo tem a sua utilidade pedagógica para a disciplina de Química por: ser 

atual, forçar uma decisão por parte dos estudantes, ter generalizações, narrar uma história, 

incluir citações e contribuir para a criação de empatia com os personagens centrais – elementos 

presentes na estrutura de um bom caso. Desse modo, fazendo modificações apoiadas nos 

apontamentos dos avaliadores, o estudo de caso pode ser um recurso relevante dentro do 
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contexto da disciplina de Química – especialmente no estudo dos conteúdos de 

oxirredução/reatividade de metais – e também atrair a atenção dos alunos a respeito de questões 

atuais referentes aos conceitos em discussão.  

Na sequência, discorremos sobre a análise do uso de estudo de casos como uma 

atividade possível de auxiliar um professor a idenfiticar dificuldades de seus alunos em 

processos ensino-aprendizagens. 

 

2. ESTUDO DE CASOS COMO PROCEDIMENTO AVALIATIVO 

 

De acordo com Villas Boas (2007), “procedimentos são os meios que nos permitem 

coletar informações para realizar a avaliação. Todos eles compõem o que chamamos de 

processo avaliativo” (p. 25). Em vista disso, o estudo de caso, individualmente, não estabelece 

a avaliação. Ele nos fornecerá, com objetivos específicos, as informações necessárias para que 

se faça avaliação do educando. 

 Dessa forma, apoiadas na ideia de que a avaliação auxilia os educadores a compreender 

os avanços e as dificuldades de seus educandos, bem como nas respostas ao questionário de 

cada avaliador, é possível analisarmos o estudo de caso sob a perspectiva do compromisso de 

contribuir com a aprendizagem. 

No que se refere à existência de uma possibilidade para o professor entender as 

dificuldades do estudante ao longo do processo de resolução, a maior parte dos avaliadores 

concorda que esse é um bom aspecto presente no caso (nota 3). Dentre eles, o avaliador  

destaca que essa possibilidade se efetivaria por meio da emissão de um parecer, pelos 

estudantes, apontando as possíveis causas para o problema da personagem Antonela. O 

avaliador  entende que a atividade por si só não carrega tal possibilidade e que isso dependeria 

muito mais da condução dela pelo professor dentro de sala de aula. O avaliador γ não chegou a 

indicar as linhas e também não fez nenhuma outra observação. Já os avaliadores α e β 

consideraram esse aspecto médio (nota 2). O avaliador α ressalta que essa possibilidade se 

concretizaria na busca pelo estudante de um metal ou outro material adequado para a fabricação 

do portão e das grades. O avaliador β apenas menciona que essa possibilidade se faz presente 

na questão-problema existente no final do estudo de caso.  

Quanto a existência de um cenário que se destina a promover a aprendizagem, com 

exceção do avaliador β, que considera esse aspecto como médio (nota 2), argumentando que 

ele se encontra na questão-problema proposta ao final do caso, os demais avaliadores 
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concordam que esse aspecto é bom (nota 3). O avaliador α justifica que todo o texto do caso 

possibilita a existência de um cenário que se destina a promover a aprendizagem do educando. 

O avaliador  menciona que há necessidade de outras intervenções por parte do professor para 

que os estudantes entendam o problema para resolvê-lo. O avaliador  ressalta que o próprio 

contexto do caso se destina a promover a aprendizagem do educando. O avaliador γ não chegou 

a indicar as linhas e também não fez nenhuma outra observação. 

No tocante ao meio para que o professor colete informações sobre o processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes, o avaliador α considerou esse aspecto médio (nota 2). 

De acordo com ele, tudo dependerá de como professor coletará essas informações, seja por 

meio de trabalho em grupo, resposta escrita, debate oralizado, etc. Os avaliadores β, γ e  

avaliam esse aspecto com nota 3, indicando que o caso é bom para essa coleta de dados. O 

avaliador β justifica que o nível da resposta elaborada pelo estudante em seu parecer sobre a 

situação-problema presente no caso nos daria tais indicativos. O avaliador  entende que a 

concretização desse aspecto no estudo de caso depende da condução e da bagagem do professor 

no que concerne, principalmente, ao engajamento dos estudantes. O avaliador γ não chegou a 

indicar as linhas e também não fez nenhuma outra observação. Já o avaliador  não chegou a 

atribuir uma nota para esse aspecto, porém argumenta que a concretização de tal se dá a partir 

da elaboração de um parecer pelos estudantes apontando as possíveis causas para o problema.   

A respeito da oportunidade para que o professor forneça feedbacks aos estudantes, 

o avaliador α considera esse aspecto médio (nota 2) sob a justificativa de que provavelmente 

não tenha entendido o questionamento. Os avaliadores β e γ avaliam esse aspecto como bom 

(nota 3). Enquanto o avaliador β menciona que isso se dá através do retorno do professor a 

respeito do parecer elaborado pelos estudantes, o avaliador γ não fez nenhuma observação a 

respeito de tal aspecto. Os avaliadores  e  não atribuíram uma nota, mas o primeiro entende 

que a atividade por si só não conduz essa característica e que o professor tem a opção de não 

dar esse retorno aos estudantes; o segundo considera que essa prerrogativa depende da forma 

como o estudo de caso será conduzido e aplicado pelo professor.  

Em relação à viabilidade quanto à orientação do aluno pelo professor, visando o 

avanço daquele e não simplesmente ao alcance de uma nota, com exceção do avaliador , 

que não chegou a atribuir uma nota, mas ressaltou que isso depende da forma como o estudo de 

caso será conduzido e aplicado pelo professor, os demais avaliadores consideraram esse aspecto 

como bom (nota 3). O avaliador α entende que o estudo de caso se configura como uma 

atividade que possibilita a mobilização de diversos saberes pelos estudantes. O avaliador β 
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alega que isso dependerá da forma como o professor solicitará a resposta do educando para o 

desfecho do caso. O avaliador γ não fez nenhuma observação a respeito de tal aspecto. E o 

avaliador  argumenta que o estudo de caso se configura como uma possibilidade de atividade 

de ensino que viabiliza uma avaliação formativa.  

Acerca da existência de uma possibilidade para que os estudantes adotem diferentes 

estilos e manifestações de aprendizagem, com exceção do avaliador , que não chegou a 

atribuir uma nota, mas ressaltou que isso depende da forma como o estudo de caso será 

conduzido e aplicado pelo professor, os demais avaliadores consideraram esse aspecto como 

bom (nota 3). O avaliador α concorda com essa possibilidade, tendo em vista que serão os 

próprios alunos os responsáveis por encontrar a solução para o problema proposto. O avaliador 

β, de forma semelhante, entende que esse aspecto se faz presente no momento em que os 

estudantes apresentam as soluções da questão-problema proposta ao final do caso. O avaliador 

γ não fez nenhuma observação a respeito de tal aspecto. Já avaliador  justifica que essa 

possibilidade depende da situação de ensino por meio da qual se desdobrará a atividade.  

Com relação aos fatores que possibilitam a formação dos estudantes como cidadãos 

com inserção social crítica, a maior parte dos avaliadores concorda que esse é um bom aspecto 

presente no caso (nota 3). Dentre eles, o avaliador  ressalta que a atividade perpassa por outros 

fatores, embora não tenha deixado claro quais são, que possibilitam a análise crítica do contexto 

pelo estudante. O avaliador  entende que esses fatores se fazem presentes nas linhas 38 a 42 

do caso, que diz respeito aos engarrafamentos enfrentados pela personagem Antonela nos 

horários de pico e aos poluentes que ela ressalta que são mais elevados no centro da cidade. O 

avaliador γ não fez nenhuma observação a respeito de tal aspecto. O avaliador α considera esse 

aspecto fraco no caso (nota 1), sob a justificativa de que a formação dos estudantes com inserção 

social crítica só será alcançada se o professor explorar questões sociais, econômicas, éticas e 

morais, que não estão explicitados de maneira clara no texto. Já o avaliador β concebe esse 

aspecto como médio (nota 2) e ressalta que isso é possível a partir da situação-problema 

proposta ao final do caso. O avaliador γ não fez nenhuma observação a respeito de tal aspecto.  

No que se refere à oportunidade para que os estudantes se envolvam na elaboração 

do relato dos resultados, a maior parte dos avaliadores considerou esse aspecto bom (nota 3). 

Dentre eles, o avaliador α, que ressalta que os alunos serão os responsáveis pelo levantamento 

de hipóteses a respeito da resolução do problema proposto. O avaliador  esclarece que 

precisaria compreender melhor o que se entende por ‘resultados’. Já o avaliador  ressalta que 

isso se dá através da emissão de um parecer pelos estudantes apontando as possíveis causas 



36 

 

 

para o problema da personagem Antonela. O avaliador γ não fez nenhuma observação a respeito 

de tal aspecto. Já o avaliador β concebe esse aspecto como médio (nota 2) e ressalta que isso 

também é possível a partir da situação-problema proposta ao final do caso. 

No que tange à oportunidade para o aluno aprender a trabalhar em grupo, os 

avaliadores β, γ e  consideraram esse aspecto bom (nota 3). O avaliador β salienta que a 

possibilidade do trabalho em grupo não foi mencionada na situação-problema, mas concorda 

que em grupo os alunos teriam maiores possibilidades de discussão. O avaliador γ não fez 

nenhuma observação a respeito de tal aspecto. Já o avaliador  enfatiza isso será possível 

quando orientado pelo professor que o aprendizado se desenvolve na coletividade, ou seja, que 

todos do grupo precisariam desempenhar um papel e participar da discussão, para que cada um 

possa aprender e ensinar mutuamente, de forma respeitosa e usando argumentos científicos. O 

avaliador α considera esse aspecto médio no caso (nota 2), sob a justificativa de que essa ideia 

precisaria estar mais clara na atividade, tendo em vista que a situação-problema apresentada ao 

final do caso remete apenas a um único estudante. O avaliador  não chegou a atribuir uma nota, 

mas, novamente, considera que essa prerrogativa depende da forma como o estudo de caso será 

conduzido e aplicado pelo professor. 

A respeito da possibilidade de uso em algum momento do processo de aprendizagem 

do educando, a maior parte dos avaliadores considera que esse aspecto é bom (nota 3). O 

avaliador α ressalta o uso da atividade para identificar as concepções prévias dos estudantes, 

bem como para discutir conteúdos que tratam de reações químicas, reações de oxirredução, 

corrosão e eletroquímica. O avaliador β salienta o uso da atividade durante o ensino dos 

conteúdos de eletroquímica, transformações da matéria e ligações químicas, que são as 

temáticas que ele considera serem abordadas no estudo de caso. O avaliador  evidencia que, 

dependendo da condução dada pelo professor, é uma atividade que viabiliza numerosas 

interrelações, mas não chega a explicitá-las. O avaliador  não deu maiores esclarecimentos. Já 

o avaliador γ, embora não tenha atribuído uma nota, considera que a atividade pode ser usada 

para a compreensão sobre metais, fenômenos como oxidação e redução, funções inorgânicas, 

proteção sintética de metais, reações químicas, impactos ambientais e sobre obsolescência.  

Sobre a possibilidade do uso de estudo de casos como procedimento avaliativo 

alternativo para ser usado no contexto escolar, é interessante destacar, todavia, que o sistema 

de ensino ainda se encontra arraigado em procedimentos avaliativos predominantemente 

tradicionais e classificatórios. Portanto, nosso objetivo ao elaborar os Casos não é substituir o 

uso das provas pelo estudo de casos, porque ambos são procedimentos avaliativos que cumprem 
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propósitos diferentes. Pelo contrário, sugerimos a utilização de outros procedimentos 

(alternativos e auxiliares), tal como o estudo de casos, pois a prova sozinha não é suficiente 

para coletar todos os dados necessários para se fazer a análise das aprendizagens dos educandos, 

que se manifestam sob diferentes estilos e formas (VILLAS BOAS, 2007).  

Também é válido ressaltar que, tanto Luckesi, quanto Villas Boas não discorrem sobre 

avaliação aliada ao método de Estudo de Casos. Por conta da dificuldade de encontrarmos 

trabalhos que relacionassem avaliação e Estudo de Casos, recorremos às obras deles para definir 

a avaliação da aprendizagem e destacar a importância de empregarmos procedimentos variados 

para coletar dados que possam ajudar o educador a evidenciar as aprendizagens dos alunos. 

De forma geral, no que se refere ao uso da atividade de estudo de casos como 

procedimento avaliativo, percebemos, de acordo com as respostas dos avaliadores, que ela tem 

um potencial interessante para coletar dados sobre o desempenho dos educandos, porém os 

objetivos do professor e as concepções pedagógicas vinculadas à sua prática é o que determinam 

ou não o seu uso.  

Do ponto de vista da avaliação formativa, isto é, da avaliação comprometida com a 

aprendizagem, em que alunos precisam se envolver no registro e na comunicação dos 

resultados, entendemos, com base na produção dos avaliadores, que o estudo de caso possibilita 

esse cenário, tendo em vista que o envolvimento dos alunos no processo de comunicação dos 

resultados da atividade viabiliza o compartilhamento de informações com o professor a respeito 

de seu progresso. É interessante destacar que o avaliador  foi o único que pensou na 

possibilidade de utilização do estudo de casos como uma atividade para identificar as 

dificuldades do educando e avaliá-lo de maneira comprometida com o sucesso de sua 

aprendizagem, ou seja, avaliá-lo formativamente. 

Sendo assim, os alunos são sujeitos-chave na atividade, porque são responsáveis pela 

busca de uma solução para o problema apresentado no caso e pela comunicação de seus 

resultados ao professor, que utilizará tais informações para realizar a avaliação. Assim, segundo 

essa perspectiva, é possível distanciarmos do processo de aprendizagem a avaliação 

classificatória e punitiva, voltada apenas para a aprovação e reprovação, e estender a esse 

mesmo processo a avaliação comprometida com o progresso e com a trajetória de estudos dos 

alunos (avaliação formativa), tendo como base o uso de estudo de casos (VILLAS BOAS, 

2007).  

Quanto à oportunidade de o aluno aprender a trabalhar em grupo, entendemos que o 

estudo de casos trabalhado dessa forma possibilita o contato dos alunos com os distintos pontos 
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de vista dos colegas, levando-os a pensar sob diferentes óticas. Além disso, os grupos 

viabilizam o debate de ideias e o compartilhamento de conhecimentos conceituais sobre o 

problema, o que favorece o surgimento de diferentes métodos de resolução (RIBEIRO, 2008). 

Isso é confirmado pela análise dos avaliadores, que apontaram o trabalho em grupo como uma 

estratégia que facilitaria o surgimento de maiores discussões a respeito do problema. Todavia, 

seria importante deixar claro na situação apresentada na atividade que há possibilidade de os 

estudantes resolverem a atividade em grupo, embora isso também dependa da forma como o 

professor conduzirá a atividade.  

Não obstante, diferentemente das metodologias convencionais, cujos problemas são 

aplicados apenas para contextualização do conhecimento, o uso do estudo de casos permite o 

envolvimento do aluno em situações de ensino estruturadas em torno de problemas reais 

(RIBEIRO, 2008). Embora alguns avaliadores entendam que a situação apresentada no caso 

não é passível de ocorrer na realidade, haja vista a troca constante das grades e portões da casa 

da personagem, este caso ainda contempla um problema, cujo processo de resolução fomenta 

uma aprendizagem centrada nos alunos, que são orientados pelos professores.  

Dessa forma, a organização de ideias pelos alunos, ao tentar solucionar a situação-

problema do caso, acarreta o estímulo de mobilização de conhecimentos que eles já têm sobre 

o contexto do problema. Em outras palavras, eles devem ser capazes de pensar criticamente a 

respeito da situação apresentada e relacioná-la com conhecimentos científicos. Assim, eles 

serão capazes de intervir no problema e participar ativamente da atividade – beneficiando a sua 

aprendizagem e assegurando seu papel na prática social.  

Entendemos que a existência de um problema é central em uma atividade que envolva 

estudo de casos. É através dele que a situação apresentada potencialmente se relaciona com a 

realidade. Mediante esse problema, o aluno estará exposto a aspectos que entende e que não 

entende e, por isso, precisará refletir e discutir sobre quais recursos e conhecimentos serão 

usados para solucioná-lo (RIBEIRO, 2008). Ou seja, o cenário apresentado no caso viabiliza a 

integração de conhecimentos ao contexto do problema e contribui com a aprendizagem do 

aluno, o que é confirmado também pela análise dos avaliadores. 

Adiante, discorremos brevemente sobre o uso de estudo de casos como uma atividade 

capaz de fomentar situações de ensino com a perspectiva problematizadora e investigativa, a 

fim de formar um indivíduo alfabetizado cientificamente. 
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3. ESTUDO DE CASOS PARA FOMENTAR SITUAÇÕES DE ENSINO COM A 

PERSPECTIVA PROBLEMATIZADORA E INVESTIGATIVA  

  

Trabalhar as Ciências, especialmente a Química, com o objetivo de que os alunos sejam 

capazes de conhecer conteúdos e conceitos científicos e relacioná-los com sua vida cotidiana, 

a fim de intervir de maneira crítica e consciente em situações reais de vida, sob o nosso ponto 

de vista, traria bons frutos para o educando. Assim sendo, examinaremos brevemente essa 

possibilidade tendo como base as análises dos avaliadores sobre algumas questões.  

 De acordo com Sasseron e Machado (2017)“ter o problema é pensar como resolvê-lo, 

quais os melhores métodos e os procedimentos para que a solução pensada possa emergir, é um 

estímulo ao raciocínio, à reflexão, à discussão, à investigação e à criação de hipóteses” (p. 30). 

Assim sendo, em relação à possibilidade para o levantamento de hipóteses todos os 

avaliadores consideraram esse aspecto como bom no caso (nota 3). O avaliador α pontua que 

esse aspecto poderia ser contemplado a partir dos efeitos dos poluentes, que consta nas linhas 

41 a 45 do caso, bem como nas linhas 51 a 57, que trata do ação do sol, da chuva e do xixi dos 

cachorros sobre as grades e o portão da personagem Antonela. Semelhantemente, o avaliador β  

entende que o levantamento de hipóteses poderia acontecer por meio do que se é discutido nas 

linhas 39, 51 e 54, que tratam do elevado fluxo de veículos no centro da cidade, da ação do sol, 

da chuva e do xixi do cachorro sobre o portão e as grades. O avaliador  compreende que há 

corrosão dos metais das grades e portões, porém não consegue encontrar justificativas 

plausíveis para que ocorra tantas vezes. Já o avaliador  considera que esse aspecto seria 

contemplado a partir do que é discutido nas linhas 50 a 52 do caso, que trata também da ação 

de intempéries como sol e chuva os quais o portão e as grades estão constantemente expostos.  

 De acordo com Sasseron e Machado (2017) o “elemento essencial da investigação é a 

proposição de um problema” (p. 87). E não só isso, esse problema pode ser apresentado ao 

aluno sob diferentes formas, contudo “o importante é fornecer condições para que os alunos 

não apenas leiam o texto sugerido, mas também estabeleçam conexões entre o que estão lendo 

e os conhecimentos que possuem advindos de outras aulas ou experiências pessoais”. (p. 87) 

 Nessa perspectiva, no que se refere ao uso de estudo de casos com enfoques que 

possibilitam a integração de conhecimentos de diferentes matérias ou disciplinas, os 

avaliadores γ,  e  consideraram como bom no caso (nota 3), enquanto os avaliadores α e β 

consideraram tal aspecto como médio (nota 2). O avaliador α pontua que tal aspecto é 

viabilizado por meio da poluição (que consta nas linhas 41 a 45 do caso), do ritmo das grandes 
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cidades (nas linhas de 1 a 12) e também pela geração de resíduos, ressaltando a seguinte 

questão: “o que fazer com os portões que foram degradados?”. O avaliador β conclui que esse 

aspecto é viabilizado pelo planejamento urbano e pela poluição atmosférica, que constam nas 

linhas 31 a 41. Já o avaliador  ressalta que o Caso está mais relacionado às questões da Química 

e que o problema da personagem parece ser algo mais pontual, pertinente somente a ela, já que 

não se sabe se os demais personagens passam por situações semelhantes. O avaliador deduz 

que tais enfoques constam nas linhas 41 e 42 e também nas linhas 62 a 67 do Caso, que tratam 

da questão dos engarrafamentos e dos diferentes metais com os quais o serralheiro poderia usar 

para fabricar o portão. 

 Pensando o uso de estudo de casos sob uma perspectiva problematizadora e 

investigativa, ou seja, relacionando a realidade com os conteúdos e conceitos científicos, há 

possibilidade de que os educandos compreendam “de que modo os conhecimentos científicos 

estão ligados a sua vida e ao planeta, participando de discussões sobre os problemas que afetam 

a sociedade” (SASSERON e MACHADO, 2017, p. 32). 

 Nesse sentido, na análise do caso sob perspectivas que possibilitam o 

desenvolvimento de discussões sociais, problemas econômicos, éticos e morais, os 

avaliadores α e β consideraram esse aspecto como fraco no caso (nota 1). De acordo com o 

avaliador α, esse aspecto não está claro na situação-problema apresentada e dependerá muito 

mais da abordagem do professor. Já o avaliador β entende que isso pode se relacionar com o 

que é discutido nas linhas 13 a 17 do Caso e também nas falas do diálogo que constam nas 

linhas 19 a 76. Os avaliadores γ,  e  julgam esse aspecto como bom no Caso (nota 3). O 

avaliador  ressalta que o Caso também possibilita o desenvolvimento de discussões científicas, 

todavia não tem certeza se a situação-problema contempla profundamente aspectos morais. De 

acordo com esse avaliador, aparentemente, também não há aspectos éticos a serem discutidos 

– isso ocorreria apenas se o serralheiro estivesse agindo de forma duvidosa –, o que também 

não está claro na situação apresentada. Já o avaliador  destaca as linhas 12,12,28, 29 e 38 a 43 

para que esse aspecto seja contemplado. 

 De acordo com Sasseron e Machado (2017), na metodologia investigativa “o foco do 

trabalho com os alunos não se volta apenas para os conteúdos científicos, mas também para a 

ampliação da sua concepção de Ciência e os fatores que condicionam o estabelecimento das 

ideias científicas”.  

 Por esse ângulo, em relação aos aspectos que permitem ao professor motivar os 

estudantes a buscar outras leituras que relacionem Ciência com a realidade todos os 
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avaliadores concordam que esse é um bom aspecto no Caso (nota 3). O avaliador α entende que 

é bom devido a todos os outros elementos que ele já mencionou sobre questões anteriores. O 

avaliador β salienta que o próprio Caso possibilita esse enfoque e que não há uma linha 

específica para mencionar tal aspecto. O avaliador  enfatiza que a atividade de estudo de casos 

é formidável para se conduzir uma investigação a respeito das propriedades e do custo-benefício 

dos metais e ressalta que é uma estratégia mais interessante do que uma “dilemática”. Já o 

avaliador  salienta que tal aspecto pode ser evidenciado nas linhas 52 a 55 do Caso.  

 Conforme Sasseron e Machado (2017) “para que os alunos se envolvam na investigação, 

o problema posto não pode ser o problema do professor ou do livro didático, mas deve ser 

percebido e assimilado por eles mesmos” (p. 34). 

 Em vista disso, quanto a existência de uma situação que colabora para o 

desenvolvimento do estudante, encorajando-o, a maior parte dos avaliadores, com exceção 

do avaliador β, consideram esse aspecto bom (nota 3). O avaliador α realça que o educando terá 

que buscar uma solução para o problema apresentado e isso o mobiliza. Tanto o avaliador γ 

quanto o  não deixaram observações sobre tal aspecto. O avaliador  destaca o que é dialogado 

nas linhas 52 a 55 do Caso para pleitear tal aspecto. Já o avaliador β entende que o tema do 

Caso como um todo colabora para o desenvolvimento do estudante. 

  Em relação a uma circunstância em que os estudantes exercem papel central, os 

avaliadores α, γ e  consideraram esse aspecto bom (nota 3). O avaliador α considera que os 

estudantes exercem papel central, porque eles serão os responsáveis por indicar o material mais 

adequado para construir ou reparar o portão. O avaliador  apenas menciona que esta é uma 

ótima possibilidade para que os estudantes exerçam papel central, quando bem conduzida. O 

avaliador β considera esse aspecto médio (nota 2), ressaltando apenas que ele se relaciona com 

a questão-problema proposta ao final da atividade. O avaliador  não chegou a atribuir uma nota 

e também não deixou nenhuma observação.    

 De modo geral, percebemos que o uso de atividades como o estudo de casos possibilita 

a abordagem de situações de ensino voltadas à perspectiva problematizadora e investigativa, 

tendo em vista que tanto a atividade de estudo de casos, quanto a atividade investigativa estão 

semelhantemente fundamentadas na existência de um problema.  

Além disso, deduzimos que há uma relação entre o problema existente na metodologia 

PBL com o uso de estudo de casos, que é empregado para “iniciar, direcionar e motivar a 

aprendizagem de conceitos, teorias e o desenvolvimento de habilidades e atitudes no contexto 

da sala de aula” (RIBEIRO, 2008, p. 7) e na metodologia investigativa, que “é um estímulo ao 
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raciocínio, à reflexão, à discussão, à investigação e à criação de hipóteses” (SASSERON e 

MACHADO, 2017, p.30), cujo objetivo maior é o de trabalhar Ciências com foco no aluno. Ou 

seja, de fornecer oportunidades para que os educandos aprendam de forma autônoma (exerçam 

papel central) e sejam capazes de desenvolver uma racionalidade crítica, que os permitam a 

tomada consciente de decisões, argumentarem sobre seus pontos de vista e compreenderem que 

os conhecimentos científicos trabalhados em sala de aula podem ajudá-los a resolver problemas 

reais (RIBEIRO, 2008; SASSERON e MACHADO, 2017). 

Isso nos leva a considerar que o uso de estudo de casos na perspectiva problematizadora 

e investigativa com foco na alfabetização científica pressupõe a participação ativa dos 

estudantes sobre várias situações que envolvam conteúdos e conceitos científicos sobre 

diferentes áreas da Ciência. Isso é interessante, especialmente no contexto do Ensino de 

Química, porque os alunos mobilizam na prática “habilidades de pensamento próximas às 

habilidades próprias de metodologias e trabalhos científicos” (SASSERON e MACHADO, 

2017, p. 19) e têm a oportunidade de constatar que “a Ciência é uma construção humana e, 

portanto, social e histórica, e também possibilita o uso da metodologia analítica e investigativa 

para a resolução de outros problemas em sua vida” (p. 19). 

Entendemos que pensar o Ensino de Ciências voltado para a Alfabetização Científica 

do educando exige muito mais do que a simples aplicação de atividades investigativas no 

contexto escolar da disciplina a qual o professor é responsável, no nosso caso, a Química. 

Contudo, a utilização de metodologias (tal como a PBL com o método de estudo de casos) que 

possibilitem dar início a esse processo viabilizaria avanços relevantes aos educandos em seus 

processos ensino-aprendizagens, tendo em vista que a Ciência e seus adventos tecnológicos 

apresentam uma relação particular com a nossa vida. Daí a importância de pensar o Ensino de 

Ciências, especialmente o Ensino de Química, de modo a formar indivíduos críticos em relação 

ao mundo a sua volta e capacitados a intervir em problemas que afetam a si e a sociedade 

(SASSERON e MACHADO, 2017).     

Logo, deduzimos que é preciso contribuir com a formação do educando nesse sentido, 

para que eles desenvolvam habilidades relacionadas à racionalidade crítica e compreendam que 

tomar decisões a respeito de problemas em quaisquer esferas de suas vidas os fazem 

responsáveis pelas consequências desse ato. 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A principal razão que nos motivou a pensar este trabalho foi a ideia de avaliação 

classificatória estar intrinsecamente relacionada com o nosso sistema de ensino. Percebemos 

que avaliar o aluno para contribuir com sua aprendizagem vai muito além da utilização das 

tradicionais provas. Na realidade, o que se pratica no contexto escolar está muito mais 

relacionada à verificação da aprendizagem do que à avaliação da aprendizagem, já que muitas 

vezes não existe uma preocupação a respeito de como se dá a construção dos conhecimentos 

pelos estudantes, quais as possíveis dificuldades que eles apresentam e o que pode ser feito para 

superá-las.  

Por vezes, os procedimentos avaliativos utilizados em sala de aula reduzem o 

aprendizado do educando ao que ele sabe expressar nas provas, aplicadas em um determinado 

momento, não importando o que eles ainda podem assimilar posteriormente. De forma 

automática, infelizmente, a escola ainda está enraizada na classificação do estudante de acordo 

com suas notas – situação que não subsidia a melhoria do complexo processo ensino-

aprendizagem, porque não se buscam alternativas ou soluções para superar os obstáculos 

encontrados ao longo desse caminho. 

Apresentamos, neste trabalho, uma breve análise a respeito da possibilidade do uso do 

método de estudo de casos como procedimento alternativo para auxiliar o professor quanto às 

análises que são feitas a respeito das aprendizagens dos estudantes. Nosso foco era mensurar a 

potencialidade de uma atividade envolvendo o uso de estudo de casos para coletar dados 

referentes às aprendizagens dos educandos, a fim de subsidiar uma avaliação formativa. 

Assim sendo, o processo metodológico consistiu na elaboração de dois Casos, que foram 

analisados por professores de Química, da Educação Básica ou de cursos de Licenciatura em 

Química, em função de uma mudança metodológica, por conta da pandemia de Covid-19, que 

nos deixou impossibilitadas de acessar e acompanhar pessoalmente estudantes da educação 

básica e da educação superior em escolas e universidades do Distrito Federal, para aplicar-lhes 
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os casos e, portanto, acessarmos suas resoluções. Adicionalmente, produzimos um questionário 

cujo objetivo era coletar dados a respeito das análises feitas pelos professores avaliadores. 

Em função do diminuto tempo que possuímos, para fins de conclusão deste trabalho, 

analisamos apenas as respostas referentes ao Caso 1. As respostas referentes ao Caso 2 serão 

posteriormente avaliadas para maior aprofundamento. 

 Estimávamos com os questionários atender a três objetivos principais, quais sejam:  

aferir a estrutura dos casos de acordo com o que encontramos na literatura a respeito da 

produção de um “bom caso”, estimar o uso de estudo de casos para identificar possíveis 

dificuldades dos educandos em seus processos de aprendizagens e avaliar a contribuição do 

estudo de casos para fomentar situações de ensino-aprendizagem sob a perspectiva 

problematizadora e investigativa, a fim de formar um indivíduo alfabetizado cientificamente. 

 Entendemos que, de modo geral, a estrutura do Caso analisado é boa, tendo em vista 

que contém elementos condizentes com o que a literatura estima para um “bom caso”. Todavia, 

concluímos que realizar modificações apoiadas nos apontamentos dos avaliadores 

potencializaria o uso de estudo de casos dentro do contexto escolar para retratar situações-

problema mais próximas das realidades dos alunos. Ou seja, incluiríamos mais um recurso 

relevante dentro do contexto da disciplina de Química – especialmente no estudo dos conteúdos 

de oxirredução, reatividade de metais, poluição atmosférica, geração de resíduos etc. 

 Em relação ao objetivo principal deste trabalho, ou seja, analisar o uso do método de 

estudo de casos como procedimento alternativo para auxiliar na avaliação que se faz do 

processo de aprendizagem do educando, acreditamos na potencialidade dessa atividade para 

coletar dados interessantes a respeito do desempenho dos educandos ao longo do processo de 

resolução. Contudo, é preciso considerar que seu uso como procedimento avaliativo depende 

muito mais dos objetivos do professor e das concepções pedagógicas vinculadas à sua prática 

dentro de sala de aula.  

 Visando a avaliação formativa, a produção dos professores avaliadores nos permite 

inferir também sobre a potencialidade dessa atividade para viabilizar um cenário de avaliação 

comprometida com a aprendizagem dos estudantes. Isso porque, de modo geral, o envolvimento 

dos alunos no processo de comunicação dos resultados da atividade, isto é, da resolução do 

problema apresentado no Caso, viabiliza o compartilhamento de informações com o professor 

a respeito de seu progresso e de eventuais dificuldades. É interessante destacar, todavia, que o 

avaliador  foi o único que pensou na possibilidade de utilização do método de estudo de casos 



45 

 

 

como uma atividade para identificar as dificuldades do educando e avaliá-lo de maneira 

comprometida com o sucesso de sua aprendizagem, ou seja, formativamente. 

 Quanto a utilização de estudo de casos para fomentar situações de ensino sob a 

perspectiva problematizadora e investigativa, constatamos que pensar o Ensino de Ciências 

voltado para a Alfabetização Científica do educando exige muito mais do que a aplicação de 

atividades de estudo de casos, por exemplo. Todavia, as características dessa atividade se 

assemelham intrinsecamente com metodologias investigativas de ensino, o que nos permite 

inferir sobre sua capacidade de engajar os estudantes na resolução de problemas e, 

consequentemente, contribuir para que se estabeleça uma reflexão crítica sobre a vida real e os 

conhecimentos científicos.  

 Por fim, ressaltamos a relevância que estratégias metodológicas tal como o método de 

Estudo de Casos têm no favorecimento de situações de ensino que se opõem ao ensino tradicional. 

Inferimos, com base na análise executada, que a narração de situações-problema relacionando a 

Ciência com a realidade sob a forma de Casos pode ser enriquecedora, tanto para a formação do 

educando, quanto para subsidiar a coleta de dados para que se realize verdadeiramente a avaliação 

do processo de aprendizagem do educando e não somente sua verificação. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO VIVENCIADO PARA A MINHA 

FORMAÇÃO DOCENTE E MINHA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Durante muito tempo, acreditei que só era possível avaliar o processo de aprendizagem 

por meio de provas, já que esse foi o único procedimento avaliativo com o qual sempre tive 

contato no contexto da educação básica. Isso me incomodava bastante, porque fazer uma prova 

é sempre um momento de muita tensão para mim. 

 No sentido de pensar em outros procedimentos avaliativos para ser usado no complexo 

processo ensino-aprendizagem, a Universidade me abriu uma infinidade de portas de 

conhecimento: cursei disciplinas, li artigos, escrevi trabalhos, elaborei atividades, avaliei, fui 

avaliada, entre tantas outras coisas... e tudo isso me ajudou a chegar no resultado deste trabalho. 

Eu conheci a metodologia PBL e o uso de estudo de Casos no Ensino de Química ao 

participar de uma pesquisa para ajudar um colega de curso com o TCC. E eu achei 

interessantíssima a ideia de abordar conhecimento científico e realidade sob a forma de 

problemas e levar isso até os alunos. Isso porque, ao longo da graduação, frequentemente nos 

ensinaram a respeito da importância de aproximar o conhecimento científico da realidade dos 

alunos, com o propósito auxiliá-los na construção de uma base de conceitos e conhecimentos 

estruturados em torno de problemas reais. 

Entendi, ao longo da graduação, a real diferença entre avaliar e verificar a aprendizagem 

e a importância disso para identificar eventuais dificuldades dos nossos estudantes. E isso não 

saiu mais da minha cabeça. A prova disso é a elaboração deste trabalho. 

Durante essa pesquisa, a primeira dificuldade com a qual esbarrei foi a de encontrar 

trabalhos que envolvessem avaliação e estudo de casos. Os poucos que acessei não tratavam 

exatamente do uso de estudo de casos como procedimento avaliativo, ou seja, como ferramenta 

para coletar dados a respeito das aprendizagens dos estudantes e suas dificuldades. Diante disso, 

busquei outras leituras que me ajudassem a entender um pouco mais sobre avaliação e sobre 

estudo de casos, separadamente. Não foi uma tarefa fácil e nem sei se deu certo, mas tentei. 

Durante todo o tempo de desenvolvimento desse trabalho, repensei diversas vezes se eu 

conseguiria fazer essa relação. Isso porque, debatendo algumas questões com minha 

orientadora, consegui entender que eu precisava pensar nessa pesquisa com os pés no chão, 

direcionando-a para a nossa realidade. Eu percebi que as coisas não eram tão simples quanto eu 

pensava. Imatura, em algum momento, acreditei que deveria substituir as provas pelo uso de 

estudo de casos, por acreditar na potencialidade dessa atividade. Obviamente, levei uns “tapas 
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na cara” da literatura – leituras que agregaram à minha formação e abriram meus olhos quanto 

aos objetivos que almejei.  

As respostas dos professores avaliadores, incialmente, entristeceram-me, porque a 

estrutura delas fugiram, em vários momentos, daquilo que eu havia proposto e do que eu 

esperava. Mais uma vez, aprendendo... Percebi que eu achava que sabia lidar com críticas, o 

que não era verdade. As críticas (ressalto aqui, construtivas) fecharam meus olhos por alguns 

momentos. Todavia, enfatizo a importância de vivenciar essa experiência para que eu pudesse, 

novamente, perceber a riqueza de detalhes com as quais eu recebi as respostas dos avaliadores 

e que me ajudaram infinitamente mais a construir esse trabalho.   

Compreendi que para avaliar meus alunos e alunas não preciso, por exemplo, deixar de 

usar as provas, mas ressignificá-las. E que o ato de avaliar, embora complexo, é muitas vezes 

reduzido a uma concepção simplista de que para que o aluno aprenda, basta apenas responder 

questões estruturadas em uma prova. E mudar essas ações depende muito dos próprios 

educadores.  

Conforme explicitei anteriormente, após analisar as respostas dos avaliadores, usar 

estudo de casos possivelmente nos auxilie quanto à coleta de dados sobre o desempenho dos 

alunos dentro de sala de aula. No entanto, os objetivos do professor e as concepções 

pedagógicas vinculadas à sua prática é o que determinam ou não o seu uso. Na realidade, 

poderíamos ter uma infinidade de procedimentos avaliativos à disposição do professor, mas a 

escolha de usá-los ou não só dependem deles próprios em querer contribuir para a aprendizagem 

de seu aluno.  

 Por fim, destaco a importância desse trabalho, da experiência, das sensações e dos 

sentimentos que vivenciei para o meu amadurecimento pessoal e principalmente profissional. 

Por meio deste trabalho encontrei algumas respostas sobre certas inquietações, mas esbarrei 

com outras pelo caminho – que talvez só pesquisas futuras conseguiriam me ajudar a responder. 

Reitero a importância deste trabalho para conscientizar minhas futuras ações profissionais, 

principalmente aquelas que dizem respeito a avaliação do processo de aprendizagem dos meus 

(futuros) alunos. 
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Quadro 1: Dados coletados a partir das respostas dos questionários pelos avaliadores. 
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