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Resumo: O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência do uso da estratégia de ensino 

estudo de caso, na unidade curricular de Recursos Humanos e Relações Interpessoais, do curso de 

Técnico em Comércio, do Programa Nacional de Integração da Educação Pro

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 

a experiência de uma acadêmica do curso de Formação P

Básica de Profissional, em seu estágio obrigatório, a partir da estratégia de ensino: estudo de caso. 

Destaca-se a importância e potencialidade do estudo de caso para desenvolver a 

criticidade/participação do estudante d
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INTRODUÇÃO 

  

 Para Foulin (2000) uma estratégia consiste numa seleção entre vários procedimentos, de 

modo a alcançar um bom desempenho no processo de ensino e aprendizagem. Inúmeras são as 

estratégias de ensino existentes para o fazer pedagógico do docente no contexto educacional.

As estratégias de ensino constituem

aprendizagem fortaleçam espaços para consolidação de uma educação horizontalizada. Neste 

sentido, aborda-se neste estudo a importância do estudo de caso como estrat

democrática, já que visa a participação do estudante na construção de seu conhecimento.

 Para Anastasiou e Alves (2006) o estudo de caso consiste em um forte instrumento de 

argumentação e construção do conhecimento junto aos estudantes. Obse

aparato para fortalecer a relação professor/aluno junto ao espaço educacional. As autoras (2006, 

p.91) mencionam ainda que o estudo de caso trata de “[...] análise minuciosa e objetiva de uma 

situação real que necessita ser investigad

Grillo e Gessinger (2008, p.131), destacam que

oportunidade de se terem diferentes análises realizadas pelos participantes, de acordo com 

conhecimentos, experiências, perspect

necessariamente se chegar a uma solução única e convergente”. Silva

que “O estudo de caso como estratégia pedagógica tem potencial de intervenção na realidade 
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investigada, visando dentre outros propósitos, desenvolver no discente a capacidade de análise 

(interpretação, julgamento), síntese e planejamento de intervenção (função proativa)”. 

Deste modo, relata-se a aplicabilidade da estratégia de ensino estudo de caso, na mediação 

dos conteúdos da unidade curricular de Recursos Humanos e Relações Interpessoais, no curso de 

Técnico em Comércio, do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do In

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 

   

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, pautado em pesquisa bibliográfica. O 

relato dar-se-á por meio de uma experiência ocorrida no ano

atividade proposta estavam presentes 16 estudantes. Os estudantes dividiram

com quatro integrantes cada, por ordem de afinidade.

No primeiro momento, os estudantes receberam um texto com o estudo de ca

por finalidade refletir sobre o tema “qualidade de vida no trabalho”. Foram distribuídos diferentes 

estudos de caso para cada grupo. Os estudos de caso continham pequenos trechos explicativos com 

imagens e figuras que se referiam acerca da

condições insalubres. Nesta etapa, os estudantes puderam problematizar em grupo e sugerir 

soluções para o tema fazendo anotações sobre as estratégias que o grupo elaborava. 

No segundo momento da atividad

as elucidações possíveis para aquele problema, ou seja,

 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES
 

Percebeu-se que a estratégia de ensino estudo de caso utilizada em sala de aula 

proporcionou ainda mais a participação dos estudantes nas discussões propostas. Para Spricigo 

(2014) o estudo de caso é baseado em situações reais, sendo um forte instrumento para desenvolver 

competências e habilidades referente à tomada de decisões, à capacidade de a

resolução de problemas e ao trabalho conjunto.

 Durante as discussões no pequeno grupo e após o debate com toda turma, analisou

muitos trouxeram as suas vivências cotidianas e também buscaram soluções para os casos relatando 

como era seu local de trabalho podendo contar um pouco mais das suas histórias e experiências. 

Destaca-se que o trabalho em grupo para discussões dos casos foi um fator impreterível para trocas 

cooperativas entre os integrantes do grupo. Serviu como um instrumento 

envolvimento e diálogo democrático em prol construção coletiva do conhecimento. Além disso, 

houve maior fixação do conteúdo estudado.

 

 

CONCLUSÃO 

 

A estratégia de ensino estudo de caso é um importante

fortalecer os processos de ensino e aprendizagem. Esta ferramenta ao ser empregada com 

intencionalidade, permite aos estudantes a participação ativa na construção do seu conhecimento. 

Verificou-se durante a experiência que for

grupos. Os estudantes do PROEJA tiveram voz e vez na participação democrática da aula. Ainda, 

contribuiu para uma docência inovadora, sendo uma boa estratégia de ensino, já que foi 

devidamente planejada e desenvolvida em aula. As considerações aqui relatadas acerca do estudo 

de caso como estratégia de ensino no PROEJA ainda são incipientes, requerem aprofundamento. 
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No entanto, entende-se que trata de um tema fecundo para outras investigações, pois permite 

pensar a constituição da docência no PROEJA.
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