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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa aborda o uso do Método do Caso para o ensino. A literatura em geral, 
aponta a origem do método na Universidade de Harvard, onde este começou a ser 
usado inicialmente nas faculdades de direito e posteriormente no curso de 
Administração, com o objetivo de aproximar os alunos da realidade prática destas 
áreas de estudo. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os fatores determinantes 
(facilitadores e limitadores) na utilização do Método do Caso para o Ensino, na visão 
de professores e alunos de cursos de Graduação em Administração. Por meio da 
pesquisa descritiva e exploratória, e do levantamento bibliográfico paralelamente 
desenvolvido, os dados quantitativos foram coletados através da aplicação de 
survey com questionário (com escala Likert de sete pontos), compostos por três 
blocos: os fatores facilitados, os fatores limitadores e os dados dos pesquisados. A 
amostra final é composta por 122 professores respondentes de diversas instituições 
do Brasil e por 451 questionários de alunos de instituições de ensino superior em 
administração do Sul do Brasil. Os dados foram inicialmente analisados através do 
percentual do impacto médio, área de impacto e correlação para comparar a visão 
de professores e alunos. A análise fatorial e de variância foram utilizados para 
verificar a existência de diferença significativa entre os grupos e categorias dos 
respondentes. Na visão destes professores e alunos foram analisados os fatores que 
facilitam e limitam a utilização do Método do Caso para o Ensino na Graduação em 
Administração no Brasil. Com os resultados se verificou que os fatores que mais 
facilitam na visão de professores e alunos são o fato de favorecer a análise de um 
problema sob diversos pontos de vista e o aumento da capacidade de identificar 
problemas gerenciais. Já para os fatores limitantes, na visão dos professores, 
destaca-se a baixa produção de casos no Brasil devido à falta de tradição e 
valorização e tempo excessivo na elaboração dos casos pelo professor; na visão dos 
alunos a falta de conhecimento prático sobre as atividades organizacionais 
pertinentes ao caso e a falsa impressão de confiança por não vivenciarem o 
problema na prática. Com respaldo dos aportes teóricos, percebe-se que se trata de 
uma ferramenta didática que envolve professores e alunos no processo de 
aprendizado, cujo sucesso depende exclusivamente de sua aplicação, visto que 
proporciona o desenvolvimento das competências administrativas nos acadêmicos, 
desta forma, espera-se que esta pesquisa contribua para o ensino e aprendizagem, 
mais especificadamente, quanto a utilização do Método do caso para o ensino na 
Administração. 

Palavras-chaves: Método do caso para o ensino; Graduação em Administração, 

fatores determinantes da utilização. 
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ABSTRACT 

 

 

This research concerns the use of the Case Method. The literature generally points to 
the origin of the method at Harvard University, where this method began to be used 
initially to law school and later in the course of administration, with the aim of bringing 
students closer to the practical reality of these areas of study. This research aims to 
analyze the determining factors (enablers and limiters) in use of the Case Method for 
Teaching, in the views of teachers and students of undergraduate courses in 
Business Administration. Through descriptive and exploratory research, and a 
literature review, quantitative data were collected through the application of a 
survey(with a seven-point Likert scale), consisting of three blocks: the factors that 
facilitated the limiting factors and data surveyed. The final sample consisted of 122 
teachers from different institutions in Brazil and 451 business administration students 
from higher education institutions in Southern Brazil. Data were initially analyzed 
using the percentage of the average impact, impact area and correlation to compare 
the vision of teachers and students. The factorial analysis and analysis of variance 
were used to verify the existence of significant differences between groups and 
categories of respondents. Based on the views of these students and teachers, the 
research sought to determine the factors that facilitate and limit the Case Method of 
Teaching in Bachelor‟s degree courses in Business Administration in Brazil. 
Analyzing the determining factors in the use of the case method, it was found that the 
factors that enhance the vision of students and teachers are the fact that the method 
enables a problem to be analyzed from various perspectives, and also the fact that it 
increases the ability to identify management problems. In terms of limitations, the 
teachers cited the low number of cases in Brazil due to the lack of tradition and 
valorization, and the excessive time it takes teachers to prepare cases, while the 
students cited a lack of practical knowledge about the organizational activities 
relevant to the case and the false sense of confidence, having not experienced the 
problem in actual practice. With support for theoretical contributions, it is clear that 
this is a teaching tool that involves students and teachers in the learning process, 
and that its success depends exclusively on its application, since it provides the 
development of administrative skills in academics, thus, expected that this research 
contributes to teaching and learning, more specifically, how to use the case method 
for teaching in the administration. 

 

Keywords: Case method for teaching; Bachelor‟s degree in Business Administration, 

determining factors of use. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A primeira parte deste trabalho está constituída por quatro itens: contextualização 

(que demarca o ensino superior no Brasil e suas práticas nas escolas de 

Administração, mais especificamente o Método de Casos para o Ensino); objetivos 

(balizados na abrangência e direcionamento da pesquisa); justificativa (que 

apresenta a importância acadêmica do presente estudo) e a estrutura do trabalho 

(que estabelece a organização de cada capítulo).  

1.1 Contextualização 

 

É tarefa do ensino superior, segundo Bertero (2006), desenvolver as habilidades dos 

profissionais no sentido de torná-los críticos, articuladores, reflexivos e que sejam 

capazes de contextualizar, reunir e aplicar o conhecimento que tem sido discutido. 

Ainda segundo o autor, as críticas sobre os processos educacionais apontam o fato 

de estes estarem fundamentados sobre uma visão reducionista em desacerto com o 

ritmo das mudanças atuais.  

Autores como Schön (1983) e Light e Cox (2001) questionam a visão da ciência 

clássica positivista na educação superior e chamam a atenção para sua 

inadequação às demandas sociais. Segundo Schön (1983), a dificuldade está entre 

as duas visões dominantes sobre o conhecimento profissional na área da 

administração: a visão do gestor como um técnico e a visão deste como um 

educador.  

Para Schön (1983) a principal implicação é que a maioria das teorias da 

administração tem elementos típicos da concepção tradicional da ciência, que 

desconsidera a complexidade dos fatos as quais as teorias devem ser aplicadas. É 

preciso reconhecer que a administração inclui algo como a ciência-em-ação. Mais do 

que isso, afirma o autor, é preciso romper com a ideia rígida de uma única ciência e 

restabelecer as conexões entre ciência e arte, criando uma relação de 

complementariedade entre a ciência e a arte da administração (SCHÖN, 1983). Uma 

ciência da administração mais abrangente, útil e reflexiva poderia ser construída com 
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base na ampliação e aperfeiçoamento sobre o que os gestores efetivos realmente 

fazem. Os profissionais poderiam, então, tornar-se não apenas os usuários, mas os 

designers da ciência administrativa (SCHÖN, 1983). 

Para Light e Cox (2001) existem sinais claros de exaustão dos processos 

educacionais idealizados de acordo com os padrões positivistas. Estes autores 

afirmam que o ritmo atual da mudança social e tecnológica impulsiona os 

professores a pensar em termos de educar os estudantes não para os problemas de 

hoje, mas para aqueles de amanhã. Demanda, assim, grande flexibilidade e 

imaginação para educar para o futuro no intuito de que os estudantes desenvolvam 

a capacidade de aprender e a habilidade para transferir o que é aprendido para 

situações novas e mais complexas (LIGHT; COX, 2001). O processo de tomada de 

decisões é mais do que resolver um problema, pois implica em mobilizar valores, 

estabelecer raciocínios, enfrentar dilemas e decidir pelo que se julga melhor, mais 

justo, mais condizente para o sujeito e para a sociedade a qual pertence (MACEDO; 

MACHADO; ALLESSANDRINI, 2002). 

A origem da aprendizagem-em-ação pode ser encontrada nos estudos 

desenvolvidos por Revans (1998), Marsick (1990) e McGill e Brochbank (2004). Um 

dos pressupostos básicos dessa forma de aprendizagem envolve a reflexão sobre as 

experiências em projetos de aprendizagem capazes de discutir, extrair ou aprofundar 

teorias (MARSICK, 1990). Já para McGill e Brochbank (2004) reflete o crescente 

reconhecimento que a aprendizagem associada ao desenvolvimento pode se apoiar 

em um contexto social em que a aprendizagem é compartilhada como uma atividade 

social. Essa noção de aprendizagem como um processo social também é 

argumentado por De Loo e Verstegen (2001), ao considerarem que o objetivo dessa 

perspectiva envolve a revisão e interpretação das experiências das pessoas. 

Para ser efetivo, um programa de aprendizagem-em-ação deve proporcionar o 

crescimento pessoal e do grupo. O que torna a aprendizagem-em-ação única é o 

uso de problemas reais e dilemas. Tais problemas são estruturados como questões 

mediadas por ciclos de ação e reflexão (YORKS, 2000). 

No contexto da administração, Miranda (2008) ressalta que o processo pedagógico 
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deve ser implementado mediante a sofisticação de recursos tecnológicos e de 

comunicação que a sociedade contemporânea demanda, considerando que, 

concomitantemente, faz-se necessário criar a expandir os conhecimentos através da 

interação social entre o conhecimento tácito e o explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). Fachin, Tanure e Duarte (2007) complementam ao afirmar que:  

O desafio do ensino de administração não se restringe a preparar os alunos 
para que tenham melhor desempenho nas organizações. Visa também a 
efetivamente contribuir para o melhor funcionamento das próprias 
organizações. (FACHIN; TANURE; DUARTE, 2007, p. 11). 

Na visão de Schön (1983), nas escolas de administração a prática reflexiva pode ser 

exercitada pelo método do caso para ensino. Os professores hábeis na aplicação 

desse método conhecem diversas maneiras de utilizá-lo com esse propósito, que 

inclui desde a compreensão das interdependências entre os diferentes conteúdos 

abordados ao longo do programa até a conexão dos referenciais teóricos com a 

realidade prática dos estudantes. Chang (2003) faz menção ao método de caso 

onde os alunos praticaram os aspectos teóricos do curso de gestão estratégica por 

meio de exercícios em que deveriam diagnosticar os problemas e propor alternativas 

e recomendações, o que ratifica a importância da relação entre a práxis 

organizacional e a teoria. 

No Brasil, Menezes (2009) afirma que o método do caso vem sendo utilizado tanto 

na graduação em Administração e Direito quanto nos cursos da área de saúde, 

tendo em vista a relevância de inserir o aluno em casos reais, confrontando a 

realidade e verificando a aplicabilidade dos conhecimentos (re)construídos durante o 

processo de formação. Portanto, uma das possibilidades de atrelar o ensino à 

aprendizagem enquanto metodologia, através da relação entre teoria e prática é 

denominada por Fachin, Tanure e Duarte (2007) como método do caso, cujo início 

ocorreu na Universidade de Harvard. É neste contexto que se desenvolve esta 

pesquisa. 

A pesquisa é exequível no que se refere à disponibilidade de recursos, pois está 

relacionada ao projeto Pro-Adm – Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa 

Científica em Administração, vinculada à Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior). No desenvolvimento deste projeto participam 
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algumas instituições nacionais e internacionais, seis do Brasil, duas da Argentina e 

duas do Peru, e dentre outros objetivos, envolvendo o desenvolvimento de 

dissertações e teses acerca do tema. Se pretende, no término do projeto, difundir um 

sistema de estratégia pedagógica para a formação superior em Administração em 

nível de Graduação. 

Frente à essas considerações, este estudo procura contribuir para uma melhor 

concepção à didática na Administração. Por isso objetiva conhecer melhor o método 

do caso para ensino, evidenciando os principais fatores determinantes para  sua 

utilização, na visão de alunos e professores, no ensino de graduação em 

Administração no Brasil. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os fatores determinantes na utilização do Método do Caso para o Ensino, 

na visão de alunos e professores de cursos de Graduação em Administração. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar, à luz da teoria, os fatores facilitadores e limitadores para a utilização 

do método do caso para ensino; 

 Verificar a visão dos professores quanto aos fatores facilitadores e limitadores no 

processo de utilização do método do caso; 

 Verificar a visão dos alunos quanto aos fatores facilitadores e limitadores no 

processo de aplicação do método do caso; 

 Comparar a visão de professores e alunos quanto aos fatores facilitadores e 

limitadores da aplicação do método do caso. 

 

 

 

 



17 

 

1.3 Justificativa 

 

A sociedade atual demanda profissionais capazes de criticar, articular, refletir, 

contextualizar, globalizar, reunir e aplicar os conhecimentos (BERTERO, 2006). 

Vivemos na sociedade da informação e segundo Lima (2003), faz-se necessário 

desenvolver em futuros profissionais de gestão a capacidade de dinamizar os 

processos gerenciais através de metodologias construtivistas que Jonassen et al. 

(1999) e Lima (2003) entendem por relacionar a ação, reflexão e a colaboração do 

estudante no contexto da aprendizagem. 

Jennings (1996) ao tratar do histórico do Método do Caso na Faculdade de Direito 

em Harvard, em 1910, cita que os empresários faziam relatos de suas rotinas no 

ambiente empresarial e que os mesmos eram utilizados em sala de aula para 

promover discussões provocativas. Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007) 

afirmam que os casos permitem ao aluno aprender fazendo e que estes 

conhecimentos tornam-se enraizados e permanecem com eles. Neste sentido, 

cabe reafirmar a relevância do método do caso, tendo em vista que a formação 

de um profissional competente e devidamente preparado para lidar com as mais 

diversas situações exige capacidade de articular teoria e prática. 

Segundo Shugan (2006), é fundamental relacionar a formação de um profissional 

comprometido com os conteúdos didáticos e que construa sua aprendizagem 

ativamente, apontando para a relevância e aplicabilidade dos casos (ORLANSKY, 

1986), bem como a exposição dos estudantes a um “pedaço da realidade” 

(LUNDBERG, 2001). Dentre a gama de habilidades necessárias a um gestor, 

Jennings (1996) considera que os casos para o ensino permitem enfrentar a 

complexidade de situações específicas; desenvolver a capacidade de analisar, 

sintetizar e auto-analisar; transferir os conhecimentos da sala de aula para a 

organização; envolver os âmbitos intelectual e emocional em ambientes 

instrucionais; entre muitas outras. O desenvolvimento destas competências pode 

ocorrer através de leituras versus simulações, simulações versus cases, cases 

versus leituras (MILES; BIGS; SCHUBERT, 1986). 

Considerando o campo desta pesquisa, é fundamental refletir, corroborando com 
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Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006) quando questionam a utilização do 

método do caso para o ensino no Brasil, tendo em vista os aspectos relacionados à 

estrutura física e de corpo docente objetivando a efetiva aplicação do método. Os 

autores consideram inquestionável a falta de casos locais que abordem problemas 

de empresas ou situações do país, o que pode gerar desinteresse e dificuldade de 

entendimento. 

Para Charam (1976), quanto mais longo for o curso, mais necessária se torna a 

sua estruturação. Isso acarreta maiores graus de preparação e treinamento para 

a execução das atividades de docência, o que abrange, inclusive, o domínio de 

estratégias de ensino diferenciadas, entre elas, o método do caso para ensino. 

Segundo o autor, o método pode ser extremamente relevante na área de 

Administração frente às dificuldades enfrentadas pelos alunos no momento da 

atuação profissional e que, em contrapartida, é tão desconhecido em seus 

fundamentos e princípios. 

Portanto, diante da relevância desse tema, confirmada por diversas pesquisas 

internacionais como as de: Miles, Bigs e Schubert (1986), Orlansky (1986), Perkins 

(1989), McDade (1995), Jennings (1996; 2000; 2002), Corel (1998), Chang et al. 

(2001), Chang (2003); Chang et al. (2005), Rees e Porter (2002), Núñez (2006), 

Shugan (2006) e Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007) e frente à carência 

de pesquisas acadêmicas nacionais analisando os fatores que viabilizem a utilização 

e desenvolvimento deste método, a presente pesquisa tem como objetivo responder 

a seguinte pergunta: 

Quais são os fatores que facilitam e que limitam à utilização do Método do Caso 

para o Ensino, na visão de alunos e professores de cursos de Graduação em 

Administração no Brasil? 

Alguns estudos sobre o uso de métodos ativos para o ensino (MILES; BIGS; 

SCHUBERT, 1986; JENNINGS, 2000; 2002; CHANG, 2003; CHANG et al., 2005; 

ADOBOR; DANESHFAR, 2006) verificaram as habilidades e competências 

desenvolvidas pelas metodologias ativas, como o método de caso, simulações e 

jogos de empresas. Estas pesquisas puderam averiguar os principais fatores 
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facilitadores na utilização das metodologias, no entanto, não foi possível detectar 

em nenhum deles os aspectos que limitam sua aplicação. 

Como o Pro-Adm é um projeto que objetiva capacitar o professor para utilizar novas 

metodologias, o método do caso permite contribuir tanto sob o ponto de vista 

gerencial quanto social. Pode auxiliar para a melhor qualificação do aluno, 

impactando seu desempenho enquanto discente bem como profissionalmente. É 

subsidio metodológico para a IES enquanto responsável pela formação de um 

profissional alinhado as diretrizes curriculares.  

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos incluindo este introdutório que 

aborda a contextualização, definição do problema, os objetivos da pesquisa e a 

justificativa. 

A segunda parte, a fundamentação teórica, remete à teoria e aos fundamentos do 

caso para ensino, sua história, características, os diferentes papéis assumidos pelo 

professor e pelos alunos e as principais atribuições para a utilização efetiva do 

método a fim de maximizar seu potencial. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a pesquisa, sendo 

definidos a população e amostra, os procedimentos de coleta de dados e a forma de 

análise dos resultados. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados a partir da análise dos dados. O 

quinto e último capítulo apresenta as considerações finais e recomendações para 

trabalhos futuros. As referências e apêndices complementam o trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

São apresentados neste capítulo aspectos relacionados ao Método do Caso para o 

Ensino. Realizou-se pesquisa bibliográfica no decorrer do trabalho tendo como foco 

o histórico do Método do Caso; sua implementação enquanto ferramenta 

pedagógica; as variações existentes quanto à sua tipologia; orientações para o 

professor e para os alunos e os fatores que determinam, facilitam e limitam a 

utilização do método de caso para o ensino. 

 

2.1 Um Histórico do Método do Caso 

 

Quanto às origens do método do caso, na literatura é um pouco controverso onde e 

quando nasce o método. É possível comparar as primeiras formas de diálogo 

estruturadas na Grécia Antiga, onde Platão utilizava casos reais para tornar suas 

discussões filosóficas mais reais (GIL, 2004). Assim sendo, cabe considerar que 

[...] os antecedentes do método do caso são remotos. O método do caso 
tem uma longa história de uso no ensino, ainda que com algumas variações. 
Se for ampliada a acepção da palavra caso, a educação sempre utilizou o 
exemplo, o episódio e o exercício prático. Obviamente, nem todos os 
exemplos ou exercícios podem ser considerados casos. [...] Os tipos de 
casos ilustram determinadas ideias, relacionam os conceitos estudados com 
a vida real, ao passo que os exercícios buscam a aplicação do 
conhecimento ou de habilidades. (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; 
CAMPOMAR, 2006, p .148). 

Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2005) pontuam que a versão atual do 

método do caso possui mais de cem anos. Os autores afirmam que o mesmo foi 

originalmente desenvolvido por Christopher Langdell, na Escola de Direito de 

Harvard, na década de 1880. Com base no uso de casos no ensino nesse campo 

(Direito), o método foi adaptado para uso no estudo e no ensino da tomada de 

decisão gerencial. Lentamente, foi ganhando aceitação em outras áreas e se 

espalhou para outros campos, incluindo Agricultura, Educação, Ciências Políticas, 

Enfermagem, Medicina, Trabalho Social, Psicologia e Sociologia (NAUMES; 

NAUMES, 1999; NUÑEZ, 2006). 

Uma das primeiras contribuições teóricas do método do caso foi do pioneiro da 

Escola Nova: John Dewey, que conforme Gil (2004) sinalizou a importância dos 
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métodos ativos para a aprendizagem, onde os professores devem possibilitar aos 

estudantes experiências e oportunidades para interação.  

Neste sentido, segundo Gil (2004, p.8), a utilização do método permitiria que os 

alunos aprendessem melhor “estudando as decisões dos tribunais do que lendo 

textos jurídicos”. Com o passar do tempo foi adentrando outras áreas, sendo que na 

administração foi pioneira a Harvard Business School no início do século XX 

(CONVERSE, 1945). 

Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006) relatam que em 1910, em Harvard, o 

diretor Gay aconselhou o Dr. Copeland a complementar suas aulas expositivas com 

a discussão. Os autores descrevem ainda que desde 1909 a 1919 o método de 

casos foi implementado através da vinda de executivos que solicitaram aos 

estudantes que escrevessem análises e recomendações referentes aos seus relatos. 

Foi então que, em 1920, o Dr. Copeland publicou seu primeiro livro sobre o tema.  

Em 1954, a publicação de The Case Method at the Harvard Business School, 

editada por Malcolm McNair e A. C. Hersum se constituiu em uma referência nos 

estudos do método do caso. Em consequência, a escola passou a estudar uma série 

de casos baseados em pesquisa de campo e usá-los para estudar decisões em 

todas as áreas funcionais de um programa típico de negócios (CONVERSE, 1945).  

O exemplo de Harvard exerceu importante influência sobre diversas das escolas de 

Administração dos Estados Unidos, como a Universidade de Stanford em nível de 

pós-graduação e a Universidade Northwestern em nível de graduação (PIERSON, 

1959).  

Além de Harvard, Stanford e Northwestern, o método do caso vem sendo 

disseminado em muitas outras escolas, tais como: Darden Business School, 

Southern Methodist University, Yale School Of Management, Wharton School, 

Nottingham e Hong Kong Polytechnic. No Brasil se destaca a Coopead, a Insper, a 

FGV e a Fundação Dom Cabral. A Univali implementou a utilização deste método há 

cerca de seis anos nos cursos de MBA como trabalho de final do curso e vem 

contribuindo para a difusão do método. 
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O tópico a seguir refere-se ao método do caso na área de Administração. 

2.2 Definições do Método do Caso para o Ensino  

 

O método do caso é uma ferramenta pedagógica que está sendo utilizada em 

diversas áreas do conhecimento, inclusive na Administração, com o intuito de 

desenvolver habilidades analíticas, de decisão e de trabalho em equipe (IKEDA; 

VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2005). O objetivo da técnica, basicamente, é 

apresentar um dilema aos alunos, fazendo com que analisem e reflitam sobre o 

assunto (ROSIER, 2002). Para este autor o método do caso é simplesmente “o 

processo de ensinar com casos”. Contudo, existem vários tipos de casos e sua 

aplicação pode ser complexa, proporcionando inúmeros benefícios e desafios. 

Segundo Cesar (2005) é comum que o método do caso seja confundido com o termo 

“estudo de caso”, porém, esses conceitos são distintos. Enquanto o estudo de caso 

refere-se à pesquisa científica, o método do caso se refere ao ensino (YIN, 1989). O 

autor complementa que observando os critérios para desenvolver um bom caso para 

o ensino, é diferentes daqueles destinados a fazer pesquisa. No método do caso, 

para elaborar um caso é necessário recriar uma situação de decisão, buscando 

recomendações para tal (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006).  

Já para Gil (2004) o método de casos utiliza o mundo real e complexo como 
seu foco e os estudantes nele envolvidos são desafiados a desenvolver 
habilidades para lidar com problemas práticos. (GIL, 2004, p.9) 

Casos para o ensino são relatos utilizados e estudados por indivíduos ou grupos 

para solucionar problemas ou tomar decisões (GIL, 2004). Ikeda, Veludo-de-Oliveira 

e Campomar complementam afirmando que  

O método do caso não se restringe ao uso de um único tipo de caso, são 
várias as suas abordagens, sendo que cada uma apresenta peculiaridades 
que devem ser consideradas no planejamento da aula. (IKEDA; VELUDO-
DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2005, p.142). 

Barnes, Christensen e Hansen (1994) definem o caso para o ensino como sendo um 

estudo parcial, histórico e clínico de uma situação vivenciada por um administrador. 

Pode ser apresentado em forma de narrativa para facilitar o envolvimento e 

entendimento dos estudantes, dando-lhes acesso aos dados materiais e processos 
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essenciais que lhes permitam analisar a situação, elaborar programas de ação, 

buscar alternativas diferenciadas e quando forem partir para sua execução, 

percebam quão complexo e ambíguo é o mundo real (BARNES; CHRISTENSEN; 

HANSEN 1994). 

Os casos simulam os problemas da vida real, o foco em questão pode ser tanto nas 

organizações como nos indivíduos, para acima de tudo captar o interesse dos 

alunos. McNair (1971) enfatiza a necessidade de uma estrutura no enredo para que 

o caso não seja apenas uma "parte de uma fotografia da vida". Mas, afirma que um 

caso é realmente uma "forma distinta literária", com uma combinação das quatro 

estruturas de entrelaçamento de tempo, enredo, narração e exposição.  

O autor argumenta ainda que características tais como: probabilidade, pertinência, 

atualidade e familiaridade incentivam o envolvimento dos estudantes e buscam o 

engajamento profundo com relação ao caso. Além disso, segundo McNair (1971), 

liberta os alunos das limitações de sua experiência pessoal, permitindo explorar as 

questões sensíveis em um ambiente seguro. Roselle (1996), ao fazer menção aos 

estudos de diferentes casos que façam com que o aluno analise diferentes situações 

vivenciadas nas organizações, considera que esta variedade estimula o interesse e 

qualifica a busca pelo conhecimento. 

2.3 Tipos de Casos 

 

A tipologia de casos é bastante extensa e o caso não assume um formato único. 

Goetz (1960) comenta que seus tipos são em número tão grande quantos seus 

usuários. Kingsley (1982) afirma que o caso é usado de formas tão díspares como 

as fábulas de escopo e as parábolas da Bíblia. 

Neste estudo, procura-se apresentar os tipos de casos encontrados na literatura; 

alguns deles, como os casos Harvard, são abordados, simultaneamente, por mais de 

um autor, como por Naumes e Naumes (1999), Núñez (2006), Ellet (2007) e Silva e 

Bandeira-de-Mello (2010), o que corrobora a disseminação dos mesmos no meio 

acadêmico e sua importância relativa frente aos demais.  
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Os casos de Harvard “implicam em um esforço considerável para sua elaboração e 

requerem bastante tempo para sua análise, são custosos na sua reprodução e 

exigem dos discentes um nível elevado de compreensão da leitura” (IKEDA; 

VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2005). Os casos Harvard vêm 

acompanhados por notas de ensino, que auxiliam o professor na discussão em 

classe e estão apresentados a seguir no Quadro 1 com as principais modalidades de 

casos presentes na literatura e seus respectivos significados: 

Tipo de 
caso 

Características 

Casos 
Problemas 

Segundo Ellet (2007), trata-se de uma circunstância em que há um resultado ou 
desempenho significativo inexistindo uma explicação explícita para o mesmo. Ou 
seja, problema é uma situação em que algo aconteceu, mas não se sabe o 
porquê. 

Casos de 
Decisões 

Este tipo de caso, conforme Naumes e Naumes (1999), tem foco na decisão e é 
análogo ao uso de estudos de caso para desenvolver hipóteses e teorias. Cabe 
frisar que neste tipo de caso não existe decisão objetivamente correta de acordo 
com Ellet (2007), pois o padrão para uma decisão é aquele que gera mais 
benefícios que alternativas. 

Casos de 
Avaliações 

Um caso de avaliação tem como objetivo avaliar o que já ocorreu buscando 
aprender com os resultados. Segundo Naumes e Naumes (1999), este caso é 
análogo a usar os casos para replicar pesquisas prévias ou testar hipóteses 
propostas previamente. Ellet (2007) afirma que as avaliações expressam um 
julgamento sobre a importância, valor ou efetividade de um desempenho, ato ou 
resultado. 

Casos de 
Regras 

Estes casos são utilizados principalmente no terreno da contabilidade, finanças, 
impostos e outras áreas cujas regras são primordiais. Ellet (2007) coloca que este 
tipo de caso pode fornecer informações cruciais sobre uma determinada situação 
de uma empresa, promovendo a aprendizagem sobre categorias de regras, como 
por exemplo, a avaliação. 

Casos 
Anedotas 

Mediante a narração de problemas e decisões, Harling e Akridge (1998) 
descrevem os casos anedotas como sendo uma ilustração ou o exercício de 
tradução de fatos complicados, seguindo pela demonstração de como a situação 
foi solucionada. É utilizado com frequência em escolas sociais, médicas e dos 
direitos, sob a forma de caso ou de história de caso.  

Casos de 
Problemas 
Técnicos 

Os casos de resolução de problemas técnicos focalizam, explicitamente, uma 
ferramenta ou um modelo que o estudante vai utilizar. Lidam com problemas 
“contidos”, pois envolvem a tradução de fatos em termos que podem ser 
empregados em procedimentos conhecidos (HARLING; AKRIDGE, 1998). 

Casos 
Curtos 
Estruturados 

São, possivelmente, os mais utilizados e conhecidos. Este tipo de caso emprega 
informações curtas, com vários parágrafos distribuídos em uma ou duas páginas 
de texto eliminando todos os dados estranhos ao problema ou à situação, 
deixando apenas a informação pertinente (NUÑEZ, 2006). Os casos curtos 
surgiram como uma reação aos casos de Harvard, com a pretensão de evitar 
seus inconvenientes e levá-los a todos os âmbitos do sistema educativo. 

Casos 
Longos 
Estruturados 

Segundo Harling e Akridge (1998) e Walker (2009), este tipo de caso é 
frequentemente utilizado na área de política comercial e de gestão estratégica, 
tratando de complexos problemas de organização e de intervenção em que não 
há soluções claras. Cabe aos alunos descrever os dados qualitativos e 
quantitativos para ajudar a analisar a questão e os detalhes das informações em 
torno do caso que pode ser extenso. 

 

................. continua......................... 



25 

 

................. continuando......................... 

Tipo de 
caso 

Características 

Casos 
Inovadores 
(Groun-
Breaking) 

Neste tipo de caso, os conceitos e objetivos de ensino não são os focos 
principais, mas sim as análises e observações que tornam os casos exploratórios 
que lidam com áreas de pouco conhecimento ou de conhecimentos relativamente 
novos. São muito utilizados em workshops de executivos, segundo Harling e 
Akridge (1998) e Walker (2009). 

Casos 
Iceberg 

Aqui, o leitor deverá aplicar padrões conceituais que levem à denominação de 
informações relevantes e adicionais que se encontram “debaixo da superfície” 
(LUNDBERG et al, 2001). Os casos “Icebergs” fornecem poucas informações e 
são pouco estruturados, contêm uma rápida introdução que pode, ou não, exigir 
uma decisão. Este tipo de caso faz com que o leitor pense e compare 
alternativas, aplicando modelos conceituais. Segundo Ludberg et al (2001), Ikeda, 
Veludo-de-Oliveira e Campomar (2005) os resultados de aprendizagem são a 
identificação de problemas, coleta e avaliação de informações e a aplicação de 
ideias, modelos conceituais e/ou teorias.  

Casos 
Incidentes 

Esse tipo de caso descreve com freqüência um incidente, cujo contexto é 
minimizado ou ignorado, possuindo poucos detalhes específicos. Assim sendo, é 
tarefa do aluno comparar o incidente com as práticas, o que estimula a discussão, 
podendo ser usado como caso iceberg (LUNDBERG et al., 2001). 

Casos 
Ilustrativos 

Trazem a descrição de um fato, evento ou processo. As informações, em geral, 
são suficientes para ilustrar a situação. Aos alunos cabe compreender como as 
práticas de um ou mais negócios são aplicadas ao mundo real. Segundo 
Lundberg et al. (2001), trata-se de uma método mais eficaz que as aulas 
expositivas, pois traz a realidade para a sala de aula. 

Casos 
Cabeça 
(Head) 

As interações entre atores com suas atividades, pensamentos e sentimentos 
compõem este tipo de caso. É fornecida uma moderada quantidade de 
informação que pode ser estruturada livremente. Os casos cabeça estimulam o 
raciocínio e a atitude para verificar como as ações ocorrem durante as interações 
(LUNDBERG et al., 2001). 

Casos 
Diálogos 

Muito semelhante ao caso cabeça, o caso diálogo descreve a interação entre dois 
ou mais indivíduos com uma quantidade moderada de informação, porém, com 
estrutura bastante reduzida. O aluno precisa analisar e perceber a dinâmica de 
interação entre os atores (LUNDBERG et al., 2001). 

Casos de 
Aplicação 

Trata-se de um caso em que o estudante pode aplicar alguma técnica. Possui 
muitas informações, mas pode apresentar-se desestruturado. Pode ser solicitado 
que o aluno, por exemplo, descreva como um gerente deverá conduzir uma 
avaliação de desempenho de forma que tudo ocorra de maneira efetiva 
(LUNDBERG et al., 2001). 

Casos com 
Dados 

Para que os estudantes sejam melhores consumidores de informações, este tipo 
de caso é apresentado sem estrutura ou com estrutura moderada. Apresenta-se 
repleto de informações fazendo com que o aluno examine, analise e  organize os 
dados, característica necessária à maioria dos gerentes e consultores 
(LUNDBERG et al., 2001). 

Casos 
Questão 

Neste tipo de caso há muita informação e o caso é estruturado de forma 
moderada. Cabe ao aluno entender e avaliar os antecedentes, contextos e 
dinâmicas da questão (LUNDBERG et al., 2001). 

Casos de 
Prognóstico 

Para estimular a capacidade de precisar dados e utilizá-los na tomada de 
decisão, os casos de prognóstico são apresentados de forma estruturada e os 
alunos devem organizá-los da melhor maneira possível para que façam previsões  
utilizando-se de alguns modelos conceituais (LUNDBERG et al., 2001). 

 
Quadro 1: Tipos de Casos para o ensino em Administração 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os casos Harvard são conhecidos por casos clássicos cuja denominação se remete 

ao pioneirismo da instituição no desenvolvimento desse método de ensino (IKEDA; 
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VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2005). É possível que a grande 

diferenciação dos tipos de casos se dê mediante a comparação dos casos Harvard 

com os demais. Eles foram desenvolvidos conforme uma filosofia de ensino e, ainda 

hoje, mantém as características que impulsionaram a sua concepção. 

Conforme Núñez (2006) os casos Harvard apresentam dados exaustivos sobre uma 

situação, com muitas informações e várias páginas. Contém antecedentes, questões 

gerais sobre a situação, detalhes, números, anexos etc. Ikeda, Veludo-de-Oliveira e 

Campomar (2005) consideram que é necessário bastante tempo para realizar a 

leitura simples dos casos Harvard, bem como para estruturar sua análise e, 

posteriormente, sua discussão. Cabe ressaltar que esse tipo de caso é elaborado 

para estudantes de educação superior, incluindo pós-graduação, o que corrobora a 

relevância da presente pesquisa. 

Para Roesch (2007) os casos problemas desenvolvido pela Harvard, são 

construídos de forma a habilitar os participantes a identificar e resolver problemas 

gerenciais e a lidarem com fatores de risco. Segundo a autora os casos problemas 

não são apenas a descrição de eventos ou problemas, mas, eles podem contém 

uma história. Por isso julga necessário recorrer à literatura da ficção e da não ficção 

para resolver os problemas narrativos decorrentes da estrutura proposta pelo caso 

problema (ROESCH, 2007). 

Ainda na modalidade do caso Harvard é importante ressaltar que a escrita não 

específica explicitamente o problema, pois parte do pressuposto de que, na vida 

real, os problemas não se apresentam claramente definidos e muito menos com o 

título, segundo Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2005). Por isso, conforme os 

autores, são utilizadas informações detalhadas com muitas páginas e não somente 

dados que são pertinentes ao problema, mas, também, uma grande quantidade de 

informações que têm pouca relação com ele. Logo, permitem apresentar situações 

complexas que se relaciona com muitos fatores, tal como ocorre na realidade, 

evitando, portanto, o enfoque simplista de causa-efeito e a análise superficial dos 

problemas (NAUMES; NAUMES, 1999).  

Os casos não têm respostas corretas, já que na realidade, as possibilidades de ação 
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e as decisões que podem ser tomadas são inumeráveis; contudo, há enfoques mais 

corretos que outros (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2005). A 

utilização desses casos permite que os estudantes realizem a análise de situações e 

busquem informações complementares antes de chegar a conclusões e, portanto, 

propiciam o desenvolvimento do pensamento lógico. Os casos, em geral, fomentam 

a aprendizagem ativa, na qual os estudantes aprendem por si mesmos, estimulando 

a aprendizagem independente (NÚÑEZ 2006).  

Os casos focam a aplicação do grupo em um problema específico, demarcando-o 

mais ou menos com precisão. Implicam, relativamente, pouco tempo para a sua 

resolução; os estudantes podem entendê-lo sem muita dificuldade, inclusive as 

crianças e os adolescentes. É mais fácil elaborar, adquirir e adaptar casos curtos 

que os do tipo Harvard. No entanto, os casos curtos, também, têm suas 

inconveniências: em muitas ocasiões simplificam demais ou distorcem a 

realidade, de modo que os alunos não captam a riqueza da mesma. Além disso, 

exigem respostas fáceis ou simples, que demandam análises superficiais.  

2.4 A utilização do Método do Caso em sala de aula 

 

Para Desiraju e Gopinath (2001) a aplicação do método do caso na sala de aula 

pode obedecer a uma grande variedade de formatos. Ikeda, Veludo-de-Oliveira e 

Campomar (2007) observam variações consideráveis na forma em que os docentes 

utilizam a técnica. Por exemplo, alguns instrutores especificam claramente as 

questões do caso antes da discussão, enquanto outros não. Alguns direcionam a 

discussão do caso junto com as questões especificadas, enquanto outros preferem 

uma abordagem indireta, deixando a classe decidir o foco da discussão. Alguns 

fazem perguntas „surpresas‟ aos alunos para assegurar a preparação prévia, 

enquanto outros limitam sua atenção àqueles que são voluntários para a discussão. 

Segundo Silva e Bandeira-de-Mello (2010) a condução de um caso contempla três 

atividades: a) analisar o caso, ou decompô-lo em suas partes representadas, para 

facilitar a compreensão do problema; b) interpretar o caso, ou dar sentido ao texto; e 

c) discutir o caso, ou avaliar e sustentar prós e contras inerentes às diferentes 

possibilidades de decisões. Tanto as análises como a interpretação estão 
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dependentes das experiências acumuladas pelo leitor, sua história de vida, sua 

personalidade e seu nível de informação dos conceitos. Cada leitor, portanto, 

decompõe, sintetiza e interpreta o caso de maneira única. Não existe um gabarito de 

resposta. Há várias possibilidades de respostas certas, bem como há respostas que 

estão conceitualmente fracas ou erradas.  

Para Núñes (2006) existem três elementos básicos para o momento de aplicação da 

técnica, que são a análise, a discussão e a situação docente em que o professor e 

os alunos se relacionam. Estes elementos se apresentam no momento de aplicação 

da técnica. A utilização do método do caso proposto por Núñes (2006) inclui um 

modelo, cujas etapas estão expostas no Quadro 2 e são: dar as instruções, a 

apresentação do caso, o estudo das informações do caso e registros individuais de 

respostas, a emissão de respostas individuais, a análise e discussão e a obtenção 

das conclusões. 

Etapa Descrição 

Dar instruções 

Explica-se aos alunos o que é a técnica: em que consiste, o que se 
espera do grupo, quais são as etapas que vem a seguir, etc. Esta 
atividade se realiza detalhadamente na primeira ocasião que usa a 
técnica e a medida que os alunos vão conhecendo se reduz até eliminá-
la. 

Apresentação do caso 
Dá-se a conhecer as informações do caso segundo o meio elegido; faz 
explicações sobre este e comenta as perguntas que irão ser feitas aos 
alunos. 

Estudo das informações 
do caso e registros 
individuais de respostas 

Os alunos trabalham de maneira independente; o professor verifica se 
os alunos cumpram as indicações e os auxilia nas dúvidas. 

Emissão de respostas 
individuais 

Os alunos dão a conhecer as suas respostas de modo alternativo 
conforme o instrutor as solicita levando um registro das mesmas no 
quadro negro. 

Análise e discussão 
A sessão plenária se revisa a fundo as respostas, apresentam-se os 
pontos de vista, argumentos de apoio e réplicas dos mesmos, etc. 

Obtenção das 
Conclusões 

Finalmente se chega às conclusões e recomendações, as quais são 
geradas pelos próprios alunos, e o professor segue o seu papel de 
moderador. 

 
Quadro 2: Etapas da utilização do Caso para ensino 
Fonte: Baseado em Núñes (2006) 

 

As etapas do Quadro 2 se modificam segundo o tipo de caso que se maneja e de 

acordo com a forma em que se dá a conhecer as informações (verbalmente, por 

escrito ou por meio de audiovisual). Manuel Álvarez (apud Núñes 2006), sugere 

incluir depois da análise e da discussão, a etapa da prova histórica; que o professor 

descreve as ações tomadas na vida real dos protagonistas do caso, ao qual se 
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amplia as reflexões e a duração da técnica. 

Para Silva e Bandeira-de-Mello (2010) o processo de aplicação do caso abrange a 

preparação do professor e alunos antes da sessão de resolução do caso em sala de 

aula, e o desenvolvimento da sessão em si. É importante que os envolvidos 

entendam seu papel no processo.  

Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007) apresentam em seu livro (cuja 

primeira edição data de 1989) os passos para uma boa aplicação da técnica. O 

Quadro 3 apresenta as tarefas básicas para o professor e para os alunos na 

aplicação do método, as quais são divididas em três períodos: as feitas para 

preparar a discussão em classe, aquelas feitas durante a discussão em aula, e as 

realizadas após a discussão do caso.  

Período Professor Aluno 

Antes da 
Aula 

Atribuir materiais para preparar os 
alunos 

Receber atribuições 

Preparar-se para a classe 
Ler individualmente preparando para a 
aula 

Consulta com os colegas sobre o caso, 
sempre que possível. 

Participar de discussões em pequenos 
grupos caso possíveis 

Durante a 
Aula 

Acomodação da classe para discussão 
Liderar a discussão do caso 

Levantar questões sobre as atribuições 
Participar na discussão de caso 

Após a 
aula 

Avaliar a participação dos estudantes, 
registros e impressões. 

Revisar os resultados da aula em relação 
a preparação e anotar os principais 
conceitos aprendidos 

Materiais avaliados em função da 
finalidade dos ensinamentos originais e 
atualizações as anotações pessoais de 
ensino 

 

 
Quadro 3: As etapas para um padrão de aplicação do Método de caso para Ensino. 
Fonte: Baseado em Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007), cuja primeira edição é de 1989. 
 

Estas etapas também são enfatizadas por Harling e Akridge (1998) ao citarem em 

seu trabalho o estudo de Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007). 

Para Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2007) os alunos e professores 

deveriam estar mais bem instruídos em como ensinar e aprender com casos. 

Jennings (1996) afirma que o sucesso da técnica depende tanto da visão do 

instrutor, seu papel no curso, estilo, expectativas e experiência, como das 

habilidades dos estudantes. O êxito do método, portanto, deve ser preocupação do 

instrutor e do estudante, pois ambos possuem atribuições nesse processo. Neste 
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sentido, nos próximos itens será discutida a aplicação do método, desenvolvendo as 

orientações para os professores e as atribuições dos alunos. 

2.4.1 Orientações para o professor na utilização do método do caso 

 

Para Harling e Akridge (1998) e Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007 – 

primeira edição em 1989), as atividades do instrutor a serem realizadas antes da 

aula são: designar materiais para a preparação dos alunos, preparar a sala de aula e 

consultar colegas sobre o caso, quando possível. Durante a aula, o instrutor deve 

fazer a acomodação da classe para discussão e liderar a discussão do caso. Depois 

da aula, cabe ao professor avaliar a participação dos estudantes, registrar suas 

impressões, avaliar o material em relação ao objetivo original e atualizar as 

anotações pessoais de ensino. Lunsford (1990) afirma que no método do caso 

verdadeiro, o professor é somente um moderador que deve auxiliar os alunos a 

documentarem suas próprias ideias, organizá-las, discuti-las e amadurecê-las. 

Harling e Arkridge (1998) apontam como tarefas envolvidas na utilização do método 

do caso, as citadas a seguir. Antes da aula o instrutor designa materiais para a 

preparação dos alunos, planeja sua aula e consulta colegas sobre o caso quanto 

possível; ao estudante cabe receber as designações, ler e preparar-se para a aula e 

participar de discussões. No decorrer da aula, os autores consideram necessário ao 

instrutor fazer o arranjo da classe para a discussão e liderar a discussão do caso, 

enquanto que o estudante ficará incumbido de levantar questões sobre o caso e 

participar da discussão. Após a aula caberá aos estudantes revisar os resultados da 

aula em relação à preparação, bem como anotar os principais conceitos aprendidos, 

restando ao instrutor avaliar a participação dos estudantes e registrar as impressões 

além de avaliar o material em relação ao objetivo original e atualizar as anotações 

pessoais de ensino. 

A discussão de casos é um processo complexo que envolve uma série de operações 

simultâneas (HARLING; AKRIDGE 1998). Segundo os autores, estas operações 

podem ser analisadas ao examinar o fluxo cronológico através de quatro etapas: 

fornecer o discurso de abertura, liderando a discussão principal, a produção de 

resumos intermediários e fechando o debate (Quadro 4). 



31 

 

Etapas Processos 

Fornecer o 
discurso de 

abertura 

Os comentários iniciais por parte do professor permitem a classe discutir o 
caso com eficiência, inclusive trazendo a discussão para os objetivos da 
educação. O professor pode identificar fatos importantes e linhas de 
pensamento que são apropriadas para discussão e, em seguida, fornecer uma 
introdução preciosa e clara que desafia e incentiva os alunos que sentem que 
esta é uma situação importante. Uma vez que a atenção dos alunos é 
estimulada, o professor poderá convidá-los a iniciar a discussão fazendo uma 
boa pergunta de partida. 

Liderando a 
discussão 
principal 

Inicialmente para o estudante abrir o debate é sempre um momento tenso. O 
educador será capaz de aliviar essa tensão e de estabelecer rapidamente 
uma responsabilidade permanente, o grupo orientado para a discussão, 
direcionando atenção a todos os membros da classe em vez de um 
posicionamento individual. 

A produção de 
resumos 

intermediários 

Quando os alunos chegam a algumas conclusões preliminares, o professor 
pode querer intervir e fornecer resumo sucinto e claro de que a classe tenha 
descoberto. Isso ajuda a estabelecer nas mentes dos estudantes os pontos 
individuais de ensino que o professor quer fazer e dá aos alunos a sensação 
de que a discussão está progredindo. 

Fechando o 
debate 

Nos últimos minutos da aula, os alunos devem ver o que eles conseguiram 
através do diálogo. Isso os ajuda a sentir-se positivo sobre a discussão, 
porque eles veem o que eles produziram, permitindo que o professor mostre a 
classe, possivelmente repetindo, os pontos de ensino do caso. 

 
Quadro 4: Processo de aplicação do caso para ensino 
Fonte: Baseado em Harling e Akridge (1998). 

 

Os autores sugerem que após a aula os instrutores avaliem os estudantes, tomando 

nota especialmente das contribuições do dia ou então que alguns alunos se auto 

avaliem no final da aula. Como forma de feedback é possível que os estudantes 

entreguem as avaliações e os instrutores revisem para ver se eles concordam 

(HARLING; AKRIDGE 1998).  

Já Silva e Bandeira-de-Mello (2010) afirmam que o papel do professor na resolução 

do caso para o ensino consiste em alguns aspectos: planejamento da sessão de 

discussão, saber questionar, ouvir, registrar e responder, assumir o controle da 

discussão e engajar os alunos e lidar com os participantes e consigo mesmo. Para 

os autores o início do processo de aplicação se dá com o planejamento da sessão 

de discussão e deve considerar as seguintes informações: a) o conhecimento dos 

alunos; b) a segmentação do conteúdo abordado; c) a alocação e controle do tempo; 

d) pontos de transição e de disputa; e e) o layout do quadro. 

Em se tratando de perguntas, registros e respostas, Silva e Bandeira-de-Mello 

(2010) descrevem que o questionamento é uma das formas mais eficientes e 

eficazes de centralizar a discussão no participante. As questões de discussão 
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estabelecidas pelo professor a serem respondidas pelos alunos são somente o 

ponto de partida, sendo que uma característica fundamental ao professor é saber 

ouvir sabendo considerar seu aluno e isto implica em registrar no quadro as 

respostas dos alunos, segundo os autores. O trabalho do quadro facilita a 

compreensão da lógica da discussão, torna os alunos mais engajados à medida que 

eles veem suas propostas sendo consideradas, e facilita o trabalho do professor 

para recordar o andamento da discussão. A resposta do professor às intervenções 

dos alunos deve ser realizada visando fomentar um clima de aprendizagem coletiva 

na direção dos objetivos de aprendizagem (SILVA; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010). 

O professor deve ter muito claro qual o seu papel no processo, contudo, um fator 

determinante é conscientizar os alunos de que o professor está lá não para 

recriminá-los, mas para auxiliá-los e levá-los a desenvolver uma ou mais 

competências em ação lembrando sempre em manter a ordem e o clima favorável 

em sala (SILVA; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010). 

2.4.2 Orientações para o aluno na aplicação do método do caso 

 

Para Harling e Akridge (1998) seguindo o indicado por Mauffette-Leenders, Erskine e 

Leenders (2007) são as atribuições dos alunos as seguintes: antes da aula: receber 

as designações, ler e se preparar individualmente para a discussão; durante a aula, 

o aluno deve levantar questões sobre o caso e participar da discussão e; após a 

aula, o estudante deve revisar os resultados da aula em relação à preparação e 

anotar os principais conceitos aprendidos. 

Para Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007) a preparação individual é a 

primeira etapa a ser considerada no aprendizado através de casos, além de ser um 

pré-requisito fundamental para as fases subsequentes. Esta fase exige um roteiro 

minucioso, no qual os seguintes passos são essenciais: leitura para se familiarizar 

com as informações do caso; análise das informações; leituras complementares 

(conceitos e teorias envolvidas no caso); diagnóstico do problema; desenvolvimento 

de alternativas; definição de critérios; proposta de solução; proposição de um Plano 

de Ação. O tempo dedicado a esta fase é o maior, uma vez que todo o entendimento 

individual do caso virá a partir deste estágio, e é somente através deste 
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entendimento que o aluno poderá se relacionar com os outros quando das outras 

fases.  

Portanto, é necessário um planejamento que vise um período para leitura e 

compreensão do caso, levantamento das dificuldades e das alternativas que serão 

ventiladas durante o debate. Ao fim de toda esta preparação, o aluno deverá ter 

construído uma perspectiva sólida dos detalhes que envolvem o caso, e poderá 

enfim se dedicar às fases subsequentes (MAUFFETTE-LEENDERS; ERSKINE; 

LEENDERS, 2007). 

A discussão em pequenos grupos é a segunda etapa do processo de orientação 

para os alunos, é uma ponte importante entre a preparação individual e a discussão 

plenária. Esta etapa tem por objetivo propiciar uma oportunidade para que os alunos 

exponham suas interpretações do caso e ouçam as dos colegas, melhorando o nível 

de compreensão geral. O tempo dedicado a esta fase deve ser curto e produtivo, 

proporcional ao tamanho do grupo (quanto mais pessoas, mais tempo será 

necessário para que todos possam ter uma participação efetiva), e é obviamente 

necessário que todos tenham passado pela fase de preparação individual para que 

possam contribuir de maneira enriquecedora para o debate. (MAUFFETTE-

LEENDERS; ERSKINE; LEENDERS, 2007) 

A terceira e ultima etapa é a discussão plenária onde são criadas as oportunidades 

de se destacarem as grandes argumentações, as melhores análises, os melhores 

oradores, aqueles com mais capacidade de costurarem alianças, os que sabem 

ceder, os mais críticos. Qualquer material é válido para fundamentar as opiniões, 

desde os rascunhos feitos nas preparações individuais quanto as anotações feitas 

durante a fase de grupos e a própria plenária. O uso de alguns subterfúgios também 

pode ajudar a melhorar o desempenho individual nesta fase, como dirigir as 

argumentações para os aliados, estabelecer contato visual com eles, adotar uma 

postura proativa, não esperar ser chamado para opinar, levantar a mão pelo menos 

uma vez em cada classe, não hesitar em recorrer ao professor se estiver se sentindo 

deslocado do processo. (MAUFFETTE-LEENDERS; ERSKINE; LEENDERS, 2007)  
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A chave para uma boa análise do caso é uma leitura ativa e reflexiva (ELLET, 2007). 

Não há uma regra, porém, de como fazer isso: alguns tomam nota nas margens, 

outros resumem os pontos principais em uma folha em separado. Há ainda aqueles 

que preferem ler as questões de análise e já tentar respondê-las durante a primeira 

leitura (SILVA; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010). 

Para Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007) uma atitude importante para 

tirar o máximo proveito do método é a reflexão pós-aula. Para os autores, ela ajuda 

a ordenar as impressões finais sobre o caso discutido, e melhora a qualidade do 

aprendizado. Eles consideram a ordenação de algumas impressões acerca da 

avaliação do caso, da auto avaliação por parte do aluno, e de uma avaliação do 

grupo. Ao se propor esta reflexão final, o aluno estará maximizando seu processo de 

aprendizagem com o método do caso. 

2.5 Fatores determinantes na utilização do Método do Caso para Ensino 

 

Os fatores que determinam o método do caso para ensino como uma ferramenta 

pedagógica, já foram estudados em uma série de investigações para controlar e 

medir a metodologia de ensino (GULLAHORN, 1959).  

Ao longo dos anos foram desenvolvidas várias pesquisas para verificar os aspectos 

relacionados ao método do casos para o ensino. Este estudo verificou as pesquisas 

que focaram estas perspectivas. Foram identificados os principais autores que 

abordaram os fatores limitadores e fatores facilitadores nas suas pesquisas que são: 

Miles, Bigs e Schubert (1986), Orlansky (1986), Perkins (1989), McDade (1995), 

Jennings (1996;2000;2002), Corel (1998), Chang et al. (2001;2005), Chang (2003), 

Rees e Porter (2002), Gil (2004), Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006), 

Núñez (2006), Shugan (2006) e Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007).  

Para uma melhor análise, os estudos foram separados em dois grupos. O primeiro 

foi agrupado pelos ensaios teóricos, como desenvolvido por McDade (1995), Corey 

(1998), Rees e Porter (2002), Gil (2004), Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar 

(2006), Núnez (2006), Shugan (2006) e Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders 

(2007), e o segundo grupo pelas pesquisas teórico-empíricas, como as aplicadas por 
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Miles, Bigs e Schubert (1986), Orlansky (1986), Perkins (1989), Jennings (1996; 

2000; 2002), Chang et al. (2001), Chang (2003), Chang et al. (2005). 

2.5.1 Ensaios Teóricos sobre o método do caso para o ensino. 

 

Os estudos de McDade (1995), Corey (1998), Rees e Porter (2002), Gil (2004), 

Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006), Núñes (2006), Shugan (2006) e 

Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007), buscaram analisar teoricamente os 

fatores que determinam a utilização do método de caso para o ensino. 

Segundo McDade (1995) o método de caso para o ensino promove o pensamento 

reflexivo através das aplicações do caso. Para o autor o uso do método promove 

diretamente o desenvolvimento do pensamento crítico, criando oportunidades para 

que os estudantes apliquem suas habilidades, análises e tomada de decisão em 

problemas reais. O Quadro 5 traz os fatores facilitadores para a utilização do método 

do caso segundo McDade (1995) 

Fatores Facilitadores da Utilização do Método do Caso para Ensino 
 Permite que os alunos pratiquem e melhores suas habilidades de pensamentos críticos; 
 Enfatiza o processo de análise das informações; 
 É contextualizado, ou seja, os alunos precisam entender as nuances e a referência contextual; 
 Faz os alunos identificar e questionar situações e suas próprias crenças; 
 Incentiva os alunos a imaginar alternativas e explorar a tese dos pontos fortes e fracos; 
 Ajuda os alunos a integrar o aprendizado, incorporando a teoria em prática e teoria da prática; 
 Permite que os alunos desenvolvam competências-chave para ouvir, porque ouvir e entender 

as nuances e diversidade de processos de pensamento dos outros é tão importante quanto 
desenvolver o próprio pensamento; 

 Oferece oportunidades para os alunos desenvolver e testar teorias sobre como as pessoas e 
organizações funcionam; 

 Ajuda os alunos a desenvolver o aprendizado em equipe e de colaboração, já que os alunos 
trabalham juntos em pequenos grupos e em sala de aula para resolver problemas no caso com 
os melhores meios possíveis para alcançar o maior número de acertos; 

 Facilita diferentes perspectivas nos outros estudantes que apresentam ideias, análises e 
soluções que nenhum estudante poderia ter pensado. 

 Ajuda os alunos a experimentar, explorar e testar formas alternativas de pensar. 
 

Quadro 5: Fatores facilitadores da utilização do Método do Caso para Ensino  
Fonte: Baseado em McDade (1995). 

 
 

Cada um dos argumentos apresentados por McDade (1995) afirmam que a 

aprendizagem através dos casos de ensino refletem no desenvolvimento do 

pensamento reflexivo. Os dois primeiros argumentos sobre o pensamento crítico 

colocam que os problemas não têm resposta certa ou errada, que é preciso entender 
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o contexto, e que pode ser interpretado em uma variedade de perspectivas. Em vez 

de procurar soluções absolutas, os alunos têm a oportunidade de explorar opções 

de carreira e pesar as consequências e implicações das soluções propostas. Van de 

Luitgaarden (2009) oferece um argumento convincente para a necessidade de se 

concentrar em estimular o processo de tomada de decisões que os especialistas 

usam em situações reais de preparar os futuros profissionais da complexidade 

inerente à prática do trabalho social. Ele se contrapõe à ênfase atual sobre a prática 

baseada em evidências e tomada de decisão racional que envolve um alto grau de 

previsibilidade, de segurança, de medição e redundância entre os sinais. 

Para Corey (1998) o método de caso se torna adequado por permitir que os 

acadêmicos utilizem e compartilhem suas experiências para discutir alternativas de 

soluções de problemas e para a tomada de decisão. Contudo, vale salientar que as 

experiências individuais podem tanto contribuir nas discussões como também 

bloquear novos conhecimentos, se tornando um obstáculo no encaminhamento das 

mudanças nas formas de pensar e agir, dificultando a aprendizagem transformadora. 

Segundo Corey (1998) os principais fatores que facilitam a utilização desta técnica: 

são a descoberta, a habilidade de investigação, a prática contínua, o contraste, 

comparação, envolvimento e a motivação. Para o autor o aprendizado pela 

descoberta se origina do esforço analítico do estudante em filtrar dados úteis dos 

inúteis, de interpretar e encontrar um significado no conjunto de fatos que compõe o 

caso. 

Segundo Corey (1998), a descoberta também ocorre no momento em que o aluno 

percebe que valores, princípios e modo de pensar sobre certas situações variam 

consideravelmente conforme a base ou formação intelectual de experiência de cada 

participante. Como resultado, os alunos são conduzidos a examinarem novamente 

seus próprios conceitos, reconstruindo seu conhecimento. Para o autor, a habilidade 

de investigação visa o desenvolvimento de habilidades de pensar e de perceber 

evidências obscuras, usando-as criteriosamente na resolução de problemas. Já o 

ensino por meio da prática contínua de resolução de casos possibilita consolidar 

certos hábitos de pensamento, formas de visualizar problemas, desenvolver 

habilidades de análise e proposição de ações. Para ele, o que explica o fato de 

haver contraste da comparação é a essência do aprendizado indutivo envolvido no 
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método de casos, analisando as peculiaridades de cada situação, servindo para 

salientar um senso de descoberta. Por último, acredita que o envolvimento e 

motivação sejam frutos da forma como são transmitidas as informações (COREY, 

1998). 

Para Rees e Porter (2002) as suas experiências na construção e no uso do método 

do caso para ensino no Reino Unido facilitam a análise dos benefícios da utilização 

do método no ensino em administração. Para os autores os principais fatores 

facilitadores assim como os fatores limitadores são os que seguem no Quadro 6. 

Facilitadores Limitadores 

 A análise pelos processos de discussão em 
grupo;  

 Integração funcional do assunto; 
 Profundo contra a superficialidade da 

aprendizagem; 
 A participação e a motivação dos estudantes; 
 O uso eficaz do tempo nas aulas; 
 O desenvolvimento da aprendizagem em 

equipe; 
 Desenvolvimento da habilidade de 

diagnosticar; 
 Repetir o uso; 
 Revisão de política e práticas organizacionais. 

 Necessidade de uma avaliação específica na 
aprendizagem e nos resultados; 

 Reversão da teoria e a prática; 
 Resistência dos estudantes; 
 A progressão dos estudos através dos 

Casos. 

 
Quadro 6: Fatores Determinantes da utilização do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Rees e Porter (2002). 

 
 

Apesar de identificarem uma ampla quantidade de fatores que facilitam e que 

potencializam seu uso, o método do caso para ensino, segundo Rees e Porter 

(2002), não é um fim em si mesmo e deve especificar com clareza e adequação os 

resultados da aprendizagem. Assim, para superar qualquer resistência na utilização 

do caso, considera-se que os professores devem assegurar se estão utilizando o 

método do caso profissionalmente. Um ponto interessante destacado pelos autores 

é que a chave para o uso dos casos é o fato dos estudantes aprenderem mais por 

inversão da sequência convencional do ensino, invertendo a aplicação da teoria e a 

prática. 

Os elementos teóricos e práticos fornecidos por Gil (2004) no Brasil subsidiam a 

utilização de casos no ensino de Administração. O autor procedeu inicialmente uma 

análise das vantagens e limitações do método de caso, para, em seguida, indicar as 
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circunstâncias em que se recomenda a utilização dessa estratégia de ensino. O 

autor afirma que o método de caso para ensino constitui-se de uma importante 

estratégia para o ensino da Administração. Gil (2004) afirma que o método favorece 

o alcance de objetivos instrucionais nos mais diversos níveis e referentes ao 

julgamento, que constitui o mais elevado nível no domínio cognitivo, mostra-se mais 

eficiente que qualquer outro.  

No entanto, a vida útil de um caso é limitada, segundo Gil (2004), considerando que 

as situações com que se deparam os professores de Administração são as mais 

diversas, exigindo a elaboração de muitos casos para atender a demanda dos 

cursos. Redigir casos não constitui tarefa das mais complexas (GIL, 2004) e quem 

se dispõe a fazê-lo deve cercar-se de uma série de cuidados para que os casos 

apresentem validade e seu uso conduza ao efetivo aprendizado dos estudantes. 

Estes cuidados referem-se principalmente à formulação dos objetivos do caso, à 

coleta e análise das informações e a estrutura, estilo e apresentação do caso (GIL, 

2004). 

Segundo Gil (2004), o método do caso apresenta uma série de vantagens em 

relação a outros métodos utilizados no ensino da Administração, mas também 

apresenta uma série de limitações (Quadro 7). O que significa que seu uso deve se 

subordinar a um rígido planejamento de ensino. 
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Vantagens Limitações 

 Possibilita o estabelecimento de vínculos 
entre o ambiente de ensino e o mundo real 
das organizações; 

 Favorece o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, como análise, síntese e 
julgamento; 

 Estimula os alunos a serem protagonistas 
ativos no processo de ensino; 

 Conduz aos alunos à procura de mais de 
uma resposta correta; 

 Favorece o estabelecimento de relações 
entre variáveis; 

 Estimula a criatividade dos alunos e dos 
professores; 

 Favorece o desenvolvimento de habilidades 
interpessoais, pois em geral os casos são 
estudados em pequenos grupos, e os 
integrantes precisam se comunicar e 
influenciar as decisões dos colegas; 

 Favorece a análise de um problema 
segundo diferentes pontos de vista; 

 Ajusta-se a diferentes níveis de 
complexidade do ensino; 

 Pode ser utilizada tanto no ensino presencial 
quanto no ensino a distância, já que podem 
ser estudados e discutidos 
independentemente da presença física dos 
professores e estudantes. 

 Por se referirem a situações reais, que são 
fortemente afetadas por fatores econômicos, 
políticos e sociais, têm vida útil muito curta. 
Os professores, ao utilizá-lo, certificar-se de 
que seu prazo de validade não está vencido; 

 Sua eficácia depende de motivação e 
envolvimento dos alunos; 

 Sua aplicação requer bastante tempo, o que 
dificulta a aplicação em disciplinas com 
carga horária reduzida; 

 Devem ser desenvolvidos sistematicamente 
no âmbito de determinado curso. Quando 
ocorrem ocasionalmente, alunos e 
professores tendem a se sentir 
desconfortáveis com o método; 

 Exigem considerável grau de controle do 
professor sobre a classe. Para fazer com 
que os alunos expressem suas ideias, o 
método de caso pode dar a impressão de 
que todas as ideias são igualmente boas. 
Esforço adicional é necessário para levar os 
alunos a distinguir entre boas e más ideias; 

 Requer mais energia e tempo que as 
estratégias tradicionais de ensino; 

 Exige maior preparação dos alunos do que 
as estratégias tradicionais, além de exigir 
que expressem publicamente suas ideias e 
as submetam à crítica; 

 Seu sucesso depende do envolvimento de 
outros professores. Quando poucos 
professores adotam esta estratégia, sua 
aceitação pelos alunos tende a se tornar 
crítica. 

 

Quadro 7: Vantagens e Limitações do Método do Caso  
Fonte: Baseado em Gil (2004). 

 

O estudo de Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006) aborda o método do 

caso para o ensino e analisa o seu emprego como estratégia pedagógica na 

área de administração. Os autores apontam alguns fatores que facilitam a 

utilização do método do caso e os desafios da metodologia, enfatizando a 

importância da participação ativa de instrutores e alunos para o sucesso do 

método. 

Para Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006) o método do caso deve ser 

utilizado simultaneamente com outras técnicas educacionais. Muitos desafios 

rondam o emprego dessa técnica no Brasil, como a falta de tradição e a pouca 

valorização da produção de casos, a falta de preparo dos instrutores e autores e a 

dificuldade em obter informações das empresas para a elaboração de casos 

(IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006).  
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Segundo Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006) o emprego do método 

do caso no Brasil também é digno de reflexões, questionando em que ponto as 

universidades apresentam um corpo de professores capacitados e uma estrutura 

física, sobretudo em relação a número de alunos por classe, tamanho da sala de aula 

e disposição das carteiras, para a efetiva aplicação do método. Muitos outros fatores 

contribuem para essa situação, assim como fatores que beneficiam a sua 

utilização. No Quadro 8 são apresentados os fatores determinantes para a 

utilização do método. 

Facilitadores Limitadores 

 Amplia a visão de Administração dos alunos, 
integrando assuntos e departamentos; 

 Desenvolve habilidades de diagnóstico, uma vez 
que desafia os estudantes a lidarem com situações 
complexas que requerem o uso de teorias e 
estratégias de análise e diagnóstico. Enseja a 
prática de habilidades analíticas e de tomada de 
decisão, desenvolvendo julgamentos em um 
ambiente seguro e, consequentemente, habilidades 
profissionais e de persuasão; 

 Impulsiona o envolvimento e a motivação dos 
discentes, proporcionando maior participação do 
que o método expositivo. Envolve intelectual e 
emocionalmente os estudantes e auxilia a retenção 
do conhecimento ao longo prazo; 

 Permite ao professor analisar o processo de 
discussão em grupo e o uso de casos repetidos, 
que pode valer-se de revisões de políticas e práticas 
de ensino; 

 Por ser altamente integrativo, fomenta a 
aprendizagem em equipe, estimulando a troca de 
experiências e pontos de vista, e a elaboração de 
soluções e ideias coletivas; 

 Promove o uso efetivo do tempo em sala de aula; 
 Traz realismo ao ambiente instrucional, 

descrevendo exemplos de experiências em 
situações reais e/ou um tópico de vida ou de 
interesse humano. 

 Falta de tradição na produção de casos; 
 Falta de infraestrutura para a elaboração, tanto 

intelectual como física, pois as aulas requerem 
disposição física e acústica adequadas; 

 Dificuldade em obter informações de executivos 
pelo temor de revelar aspectos estratégicos sigilosos 
das organizações em que trabalham o que esbarra 
no trabalho de relações-públicas das empresas; 

 Falta de preparo dos possíveis autores de casos 
brasileiros; 

 Falta de treinamento de instrutores para a aplicação 
dos casos em classe - poucos parecem ter recebido 
um treinamento formal para a aplicação do método 
na sala de aula; 

 Falta de mecanismos que façam com que os casos 
estejam disponíveis a maior audiência; 

 Pouca valorização da produção de casos. A maioria 
das universidades brasileiras não conta com a 
produção de casos como atividade acadêmica, e só 
recentemente congressos e conferências têm 
começado a aceitar casos em seus encontros. 

 
Quadro 8: Fatores determinantes da utilização do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006). 

 

Ikeda, Veludo-de-Oliveira e Campomar (2006) concluem que um curso requer 

mais do que um professor divertido ou com personalidade carismática, requer 

uma estrutura organizacional consistente. Para Charam (1976), quanto mais 

longo for o curso, mais necessária se torna a sua estruturação. Isso acarreta 

maiores graus de preparação e treinamento para a execução das atividades de 

docência, o que abrange, inclusive, o domínio de estratégias de ensino e, 
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consequentemente, do método do caso para o ensino, técnica tão disseminada 

na área de Administração e, em contrapartida, tão desconhecida em seus 

fundamentos e princípios (IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2006). 

Núñes (2006), parte do princípio que o método do caso é complexo e que o professor 

deve realizar um esforço importante para conhecê-lo a fundo e utilizá-lo adequadamente. 

O autor afirma que a aplicação do caso para ensino exige que os alunos sejam 

construtores do seu próprio conhecimento, relacionem suas experiências prévias com a 

problemática que enfrentam e alcancem uma nova estrutura cognitiva que integra os 

conhecimentos anteriores aos recém-adquiridos. 

Na análise do método do caso para o ensino, Núñez (2006) também elenca os 

fatores que limitam e facilitam sua utilização (Quadro 9). 

Facilitadores Limitadores 

 Desenvolvimento da capacidade analítica 
dos estudantes, graças à revisão dos 
elementos que intervém o caso para ensino; 

 Resulta um interesse para o grupo, dado 
que tem que desenvolver diretamente com o 
caso, analisar os problemas e tomar 
decisões por si mesmo; 

 Ajuda aos alunos a pensar de forma lógica e 
fundamentada, e que devem levar em conta 
uma série de fatores e condições; 

 Permite que se apliquem os conhecimentos 
adquiridos previamente as situações da vida 
real e/ou propícias para os alunos 
descobrirem por si mesmo determinados 
conhecimentos e princípios; 

 Dá a oportunidade de integrar e inter-
relacionar os conhecimentos; 

 Proporciona um ambiente favorável para que 
os alunos melhorem suas habilidades de 
comunicação e afirmem sua autoimagem, ao 
expor e fundamentar suas próprias ideias; 

 Desenvolve a flexibilidade e o 
posicionamento maduro das situações, dado 
que são válidos diferentes enfoques e 
diversas  soluções para a mesma situação; 

 Permite que os alunos examinem uma gama 
de soluções possíveis que individualmente 
não foram imaginados 

 A elaboração seleção e/ou adaptação dos 
casos exigem tempo, ainda que este varie 
segundo as habilidades de cada professor e 
da disponibilidade dos materiais; 

 Os casos, apesar de detalhados e extensos 
em sua forma, simplificam as situações da 
vida real e tiram seu caráter dinâmico; 

 O professor deve ter preparação especial, 
para ser capaz de manejar adequadamente 
a técnica e ter domínio certas atitudes, 
como: flexibilidade, capacidade de escutar 
receptivamente, abertura as abordagens 
diversas e contraditórias e habilidade para 
dirigir as discussões; 

 Sua aplicação exige bastante tempo, em 
especial quando os alunos começam a 
trabalhar com essa técnica; 

 Exercita a análise racional dos alunos, mas 
é incapaz de fazê-los reagir 
emocionalmente, como aconteceria na vida 
real. São testemunhas, mais que 
participantes nos eventos; 

 O grupo pode processar e formular soluções 
forçadas, dado que em muitos casos se 
encoraja a busca de soluções adequadas e 
de resultados positivos; 

 Os alunos usualmente não tem a 
oportunidade em praticar as soluções que 
surgiram, porque o caso não se refere a sua 
vida real, e com isso, o aprendizado pode 
ficar em níveis conceituais. 

 
Quadro 9: Fatores determinantes da utilização do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Núñez (2006). 
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Shugan (2006) em seu estudo, afirma que o método do caso para o ensino e o 

método socrático são anteriores ao método científico, porém afirma que o método do 

caso para o ensino ajuda no avanço do conhecimento e nas resoluções de 

problemas. Para o autor, o mais importante é que o método do caso para ensino, 

que muitas vezes ignora resultados importantes destruindo o vínculo entre pesquisa 

acadêmica e de aprendizagem em sala de aula e ainda perdem o benefício de 

resultados importantes e deixam a sala de aula com uma falsa confiança sobre o 

que sabem (SHUGAN, 2006). Os pesquisadores perdem o incentivo para fazer 

pesquisas relevantes para seus alunos e com o tempo, o ensino com os casos 

diminui a investigação e por consequência, diminuem-se os conhecimentos 

adquiridos, diferentemente dos resultados que poderiam ser alcançados com uma 

investigação cuidadosa. 

Segundo Shugan (2006) um grande ensinamento requer grande conteúdo e 

aprendizagem ativa. Em seu artigo “Abandone o método do caso”, o autor descreve 

sete razões para não usar o método, sintetizadas no Quadro 10. 

Fatores Limitadores 

1. Tanto o caso como o método socrático são anteriores ao método cientifico; 
2. O método do caso enfraquece a ligação entre a investigação e a sala de aula, eliminando 

incentivos crítica para a investigação em causa; 
3. Docentes mal qualificados podem reduzir a qualidade de ensino; 
4. O método pode ensinar uma falsa confiança; 
5. Pode perder os melhores alunos que já adquiriram as habilidades de pensamento critico e 

de confiança; 
6. Uma grande pesquisa nunca pode chegar à sala de aula porque para transformá-la em 

formato de caso é muito difícil; 
7. O método do caso raramente expõe os alunos às mais recentes ferramentas para a tomada 

de decisão. 
 
Quadro 10: Fatores limitadores da utilização do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Shugan (2006). 
 

 
Em contrapartida, o estudo de Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007) 

afirmam que a repetição fiel de um processo de três estágios: aprendizagem 

individual, discussão em pequenos grupos e discussão em grupo permite ao 

profissional ter um maior benefício com este método. Para os autores, devido ao 

formato do método do caso para o ensino e com base na discussão do caso, os 

casos são um excelente veículo para o desenvolvimento da autoestima, capacidade 

de pensar de forma independente e trabalhar cooperativamente. Além disso, os 
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casos pode ajudar a incentivar o desenvolvimento de ideias em suas próprias forças 

e fraquezas, e permitir o crescimento pessoal mais profundo. 

Mauffette-Leenders, Erskine e Leenders (2007) dizem que o método de caso é 

particularmente adequado para resolver situações novas e complexas, pois no 

mundo dos negócios, em particular, os gestores devem se adaptar às novas 

circunstâncias. Para eles, os casos forçam a pensar por si mesmos e geram a sua 

própria aprendizagem: o método do caso realmente se engaja em um processo de 

aprender a aprender, embora cada caso seja diferente, o processo de aprender a 

aprender pode ser generalizado. Segundo os autores a utilização do método do caso 

para ensino tem como benefícios o desenvolvimento das seguintes habilidades: a 

análise, a tomada de decisão, a aplicação, a comunicação, a gestão do tempo, a 

criatividade, o relacionamento interpessoal e social e a comunicação escrita. 

2.5.2 Estudos-Empíricos sobre o método do caso para o ensino 

 

Vários estudos tem sido desenvolvido com o intuito de analisar a eficácia dos 

métodos ativos, dentre elas o método do caso. O interesse em saber os aspectos 

que determinantes dos métodos ativos, foi o escopo de diversas pesquisas 

internacionais assim como desenvolvidos por Miles, Bigs e Schubert (1986), 

Jennings (1996; 2000; 2002), Chang (2003), Chang et al (2005) e Adobor e 

Daneshfar (2006) que verificaram as habilidades e conhecimentos adquiridos 

através de metodologias ativas, entre elas simulações, projetos e o método do caso. 

Os autores utilizaram um questionário desenvolvido por Miles, Bigs e Schubert 

(1986) e reaplicado com algumas modificações pelos autores Jennings (2000 e 

2002), Chang (2003) e Chang et al (2005) e Adobor e Daneshfar (2006).Já os 

estudos desenvolvidos por Orlansky (1986) e Perkins (1989) buscaram verificar as 

percepções que os acadêmicos obtiveram após a utilização do método do caso e de 

que maneira os professores estão utilizando o método. 

O estudo de Miles, Bigs e Schubert (1986), teve por objetivo realizar uma pesquisa, 

comparando os resultados adquiridos pelos alunos em uma simulação de negócios e 

na utilização do método de caso para o ensino no curso de política comercial. A 

hipótese testada foi a de haver diferença significativa no grau em que os casos e as 



44 

 

simulações eram percebidos pelos estudantes. A pesquisa de Miles, Bigs e Schubert 

(1986), verificou que os alunos perceberam ambos (casos e simulações) como 

métodos de ensino que são viáveis e valiosos, mas com o método do caso 

percebido como superior as simulações. 

Miles, Bigs e Schubert (1986) verificaram em seu estudo uma série de fatores 

facilitadores que os acadêmicos relacionaram positivamente, os quais estão 

descritos no Quadro 11. 

 
Quadro 11: Fatores Facilitadores da utilização do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Miles, Bigs e Schubert (1986). 

 
 

Jennings (1996) desenvolveu uma pesquisa com os docentes do Reino Unido 

envolvidos no ensino da gestão estratégica e acadêmicos da graduação e da pós-

graduação. A pesquisa com os professores identificou os principais objetivos para a 

utilização do método do caso: análise estratégica, pensamento estratégico e as 

ilustrações integrativas. Apontam também que os objetivos de comunicação e 

habilidades interpessoais e conveniência pedagógica são de importância secundária 

no uso do caso. 

Para fornecer informações sobre as limitações do caso de ensino foram 

entrevistados no estudo de Jennings (1996) os professores, e solicitado que 

Fatores Facilitadores 
 Aquisição de conhecimentos sobre a operação de uma empresa 
 Amplia a visão de Administração dos alunos, integrando assuntos e departamentos 
 Desenvolvimento da capacidade analítica 
 Desenvolve a compreensão para resolução de problemas 
 Desenvolve a habilidade de tomada de decisão em informações incompletas 
 Desenvolve a confiança para resolução de problemas práticos 
 Amplia a competência para o planejamento e das operações 
 Desenvolve a capacidade de implementar ideias e planos 
 Desenvolve a habilidade de trabalhar independentemente 
 Consciência de seus próprios sentimentos e crenças 
 Desenvolve a habilidade em fornecer informações para os membros do grupo 
 Resulta um interesse para o grupo 
 Desenvolve a habilidade em ajudar as pessoas a resolverem conflitos 
 Desenvolve as habilidades de comunicação interpessoal e de ouvir 
 Desenvolve a eficácia em resolver problemas em grupo 
 Experiências de novos comportamentos 
 Aquisição de novos comportamentos 
 Aumento na ilustração de alguns pontos específicos, questões e princípios de gestão 
 Aquisição de conhecimentos sobre si na atividade da gestão 
 Exige que os estudantes trabalhem com problemas reais 
 Clareza das atividades profissionais 
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identificassem os principais problemas, obstáculos e dificuldades encontradas na 

obtenção e utilização dos casos. Estas podem ser resumidas em quatro questões: (i) 

exigência de tempo de estudantes, (ii) possibilidades de análises, (iii) recursos e (iv) 

relevância nos casos. 

Os resultados da pesquisa de Jennings (1996) confirmam que o método do caso é 

importante no ensino da gestão estratégica. Todos os entrevistados utilizaram casos 

para ensino,(entre onze e quinze casos por ano) e indicaram que para o 

gerenciamento estratégico, o método do caso constitui uma parte central para o 

ensino. 

Em seu estudo Jennings (1996) identificou os principais fatores que para ele 

facilitam a utilização do método assim como os que limitam sua aplicação (Quadro 

12). 

Facilitadores Limitadores 

 Aquisição de conhecimentos; 
 Desenvolvimento de análise e síntese; 
 Relacionamento entre a teoria e a prática; 
 Transferência de conhecimentos e técnicas em 

sala de aula para os administradores da 
organização; 

 Desenvolver habilidades de comunicação 
interpessoal e ouvir; 

 Aumento na ilustração de alguns pontos 
específicos, questões e princípios de gestão; 

 Fornecer aos gestores uma posição neutra em 
que eles estão livres para explorar os 
problemas, porque eles são seus próprios; 

 Desenvolver a autoanálise, atitudes, confiança; 
 Responsabilidade de desenvolver o julgamento 

e sabedoria; 
 Dar vida ao ensino; 
 Os alunos ganham envolvimento intelectual e 

emocional com o realismo em ambientes de 
instrução. 

 Pouca disponibilidade de tempo para os 
estudantes; 

 Possibilidades inúmeras de análise; 
 Falta de recursos para acesso aos casos; 
 Relevância dos temas abordados pois, 

há falta de material. 
 

 
Quadro 12: Fatores Determinantes da utilização do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Jennings (1996). 

 
 

Quanto aos fatores limitadores apontados por Jennings (1996) e posteriormente 

ratificado por Chang et al. (2001), algumas explicações são necessárias. 

Disponibilidade de tempo para os estudantes diz respeito ao pouco tempo 

disponível; os alunos, principalmente os que se dedicam à formação em meio 

período diário, não conseguem ler o caso completamente bem como a discussão 
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pode se estender muito. 

Já para a Possibilidades de análise: o caso pode incentivar uma solução particular; 

em muitos casos a falta de informação da organização pode dificultar a análise do 

caso. Quanto a Falta de Recursos para o acesso às publicações dos casos, pois 

geralmente pagas e caras. Os professores algumas vezes relutam em compartilhar 

os casos. A utilização de casos requer um alto nível de compromisso pessoal e há 

falta de tempo para os docentes escreverem os casos. (JENNINGS, 1996) 

Ainda explicando quanto aos fatores limitante citados por Jennings (1996) cale 

ressaltar a Relevância, há falta de material e quando os casos são encontrados, 

possuem uma perspectiva regional ao local desenvolvido; a empresa representada 

no caso pode ser desconhecida para o professor e alunos, gerando assim algumas 

dificuldades para o professor compreender o material. 

Posteriormente, Jennings (2000) fez uma pesquisa avaliando três métodos de 

ensino: método do caso para o ensino, simulação de negócios e o projeto de 

consultoria, em um curso de gestão estratégica, no programa de mestrado em 

administração. A pesquisa foi realizada em Nottingham, Reino Unido, com 15 

estudantes, todos graduados e com conhecimentos em diversas áreas. Os métodos 

de ensino foram avaliados através de questionário desenvolvido por Miles, Bigs e 

Schubert (1986) e adaptado para o estudo. 

Os resultados do estudo de Jennings (2000) demonstram que os estudantes 

perceberam que a simulação de negócios ofereceu experiências de aprendizagem 

mais eficazes que os outros métodos; contrastando com a pesquisa desenvolvida 

por Miles, Bigs e Schubert (1986), onde os resultados haviam indicado que o método 

do caso para o ensino era percebido como superior. 

Em estudo posterior, Jennings (2002) avaliou três metodologias ativas de ensino: 

método do caso para o ensino, simulação e action learning. Neste estudo, foi 

aplicado o questionário baseado em Miles, Bigs e Schubert (1986) com 22 questões, 

que foram agrupadas por Jennings (2002) em construtos, como apresentado no 

Quadro 13. 
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Construtos Questões  

Conhecimento (aquisição e integração) 1, 2 

Resolução de problemas e tomada de decisões 3-6 

Planejamento e implementação 7-8 

Trabalhar de forma independente 9 

Consciência dos sentimentos e crenças 10-11 

Trabalhar em equipe- 12-16 

Mudança de comportamento  17-18 

Gestão (como perspectiva, e como gestor)  19-20 

Realismo no ensino 21 

Esclarecer os interesses profissionais - 22 
Quadro 13: Construtos do questionário de Jennings (2002) 
Fonte: Baseado em Jennings (2002). 
 

A pesquisa de Jennings (2002) contou com a participação de um grupo de 46 

estudantes, do curso de gestão estratégica de um mestrado em administração no 

Reino Unido. Cada método foi avaliado separadamente em ocasiões diversas. O 

autor verificou na sua pesquisa que os estudantes perceberam que o método do 

caso ofereceu experiências de aprendizagem mais eficazes que os outros métodos; 

contrastando com sua própria pesquisa desenvolvida em 2000, onde os resultados 

haviam indicado que a simulação de negócios era percebida como superior. 

Para Jennings (2002) embora verifica que as três metodologias de ensino são 

diferentes entre si, os resultados de aprendizagem expressam que a frequência é 

comparável e há a eficácia relativa nas três metodologias. Nos estudos, Jennings 

(2002) verificou o desenvolvimento das habilidades interpessoais, conhecimentos 

sobre a própria conduta e a aplicação da teoria na prática. 

Através das pesquisas de Miles, Bigs e Schubert (1986) e Jennings (2000, 2002) 

desenvolveu-se o Quadro 14 que compara os questionários das respectivas 

pesquisas. Optou-se por manter a língua original preservar o sentido das mudanças 

que surgiram ao passar dos anos. Chang (2003) e Chang et al. (2005) utilizaram em 

suas pesquisas o questionário adaptado por Jennings (2000). 
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Qu
est 

Miles, Bigs e Schubert 
(1986) 

Jennings (2000) Chang 
(2003) Chang et al. (2005) 

Jennings (2002) 

A.  1 - Increase your ability to 
identify problems. 

4 - Increase ability to 
identify problems  

3 - Increase ability to identify 
problems. 

B.  2 - Integrate learning from 
functional areas: 
(Accounting, Finance, 
Marketing, etc.) 

3 - Integrate learning from 
functional areas 
(Accounting, Finance, 
Strategy, Marketing, etc) 

2 - Integrate learning from 
functional areas (accounting, 
finance, strategy, marketing, 
etc). 

C.  3 - Gain a top management 
perspective on the 
operation of a complex 
organization. 

2 - Gain a top management 
perspective on the 
operation of an 
organization 

19 - Gain a top management 
perspective on the operation 
of an organization. 

D.  4 - Increase your 
competence for planning 
business operations. 

8 - Increase competence 
for planning business 
operations 

7 - Increase competence for 
planning business 
operations. 

E.  5 - Increase you ability to 
implement your ideas and 
plans. 

9 - Increase ability to 
implement your decisions 

8 - Increase ability to 
implement your decisions. 

F.  6 - Gain confidence in your 
ability to solve practical 
problems. 

5 - Increase ability to solve 
practical problems 

6 - Increase ability to solve 
practical problems. 

G.  
7 - Gain new knowledge 
about operating a business. 

1 - Acquire new knowledge 
about business and 
management 

1 - Acquire new knowledge 
about business and 
management. 

H.  8 - Increase your 
confidence in your ability to 
work independently. 

10 - Increase confidence in 
ability to work 
independently 

9 - Increase confidence in 
ability to work independently. 

I.  9 - Increase your 
effectiveness as a 
participant in group 
problem solving. 

17 - Increase effectiveness 
as a participant in group 
problem solving 

16 - Increase effectiveness 
as a participant in group 
problem solving. 

J.  10 - Learn how to make 
decisions on a basis of 
incomplete information. 

6 - Learn how to make 
decisions on the basis of 
incomplete information 

5 - Learn how to make 
decisions on the basis of 
incomplete information. 

K.  11 - Learn something 
important about yourself as 
a manager. 

18 - Learn something 
important about yourself as 
a manager. 

20 - Learn something 
important about yourself as a 
manager. 

L.  12 - Clarify your career 
interests. 

22 - Clarified your career 
interests 

22 - Clarified your career 
interests. 

M.  13 - Add to your 
understanding of how to 
seek and use information 
for problem solving. 

7 - Add to understanding of 
how to seek and use 
information for problem 
solving 

4 - Add to understanding of 
how to seek and use 
information for problem 
solving. 

N.  14 - Add to your ability to 
provide meaningful 
feedback to team 
members. 

13 - Add to ability to 
provide meaningful 
feedback to team members 

12 - Add to ability to provide 
meaningful feedback to team 
members. 

O.  15 - Motivate people who 
work with you. 

14 - Motivate people who 
work with you 

13 - Motivate people who 
work with you. 

P.  16 - Learn to help people 
resolve conflicts. 

15 - Learn to help people 
resolve conflicts 

14 - Learn to help people 
resolve conflicts. 

Q.  17 - Increase your ability to 
communicate clearly and 
effectively with your peers. 

16 - Increase ability to 
communicate clearly and 
effectively with peers 

15 - Increase ability to 
communicate clearly and 
effectively with peers. 

R.  18 - Become more 
introspective about 
yourself. 

11 - Become more aware of 
own feelings and beliefs 

10 - Become more aware of 
own feelings and beliefs. 

……….continua…...... 
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……….continua…...... 

S.  19 - Experiment with new 
behavior. 

19 - Experiment with new 
behaviour 

17 - Experiment with new 
behaviour. 

T.  20 - Learn new behavior. 20 - Learn new behaviour 18 - Learn new behaviour. 

U.  21 - The cases helped me to 
better understand the basic 
principles of the course.     

V.  22 - Most of the students I 
know liked the cases.     

W.  23 - The cases took more 
time than they were worth.     

X.  24 - The cases brought 
together material I had 
learned in several other 
business courses.     

Y.  

25 - The cases added a lot of 
realism to the class. 

21 - The exercise added a 
lot of realism to the 
strategic management 
course 

21 - The exercise added a lot 
of realism to the strategic 
management course. 

Z.  26 - Our cases were more 
entertaining than they were 
educational.     

AA.  27 - Performance in the 
cases is a good way for a 
student to tell how wail, or 
she is learning the subject 
matter.     

BB.  28 - Using cases is a 
relatively inefficient way to 
study a subject.     

CC.  

 
12 - Become more aware of 
the feelings and beliefs of 
others 

11 - Become more aware of 
the feelings and beliefs of 
others. 

 
Quadro 14: Comparativo dos Questionários de Miles, Bigs e Schubert (1986) e Jennings 
(2000, 2002) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para Jennings (2002) o uso de vários métodos de aprendizagem é uma 

característica comum nas escolas de ensino superior, que pode proporcionar 

resultados complementares de aprendizagem. No entanto, o autor verifica que os 

diferentes métodos podem individualmente ser utilizados para desenvolver uma 

série de habilidades. No estudo de Jennings (2002) os resultados indicaram 

novamente que a simulação foi o método mais eficaz entre as outras 

metodologias.  

Chang et al. (2001) desenvolvem uma pesquisa em Hong Kong (China), para 

verificar como os professores estão utilizando o método do caso para ensino nas 

universidades. O estudo identificou na percepção dos professores de graduação e 

pós-graduação os principais objetivos para a utilização do método que foram 

classificados em ordem de importância em: ilustração, integração, análise 

estratégica/pensamento estratégico, conveniência pedagógica, comunicação e 

habilidades interpessoais. Ao contrastar com os resultados de Jennings (1996), se 

verifica que a ordem de classificação de importância difere dos resultados de 

Chang et al. (2001). 

O estudo de Chang et al. (2001) também identificou limitações no uso do caso 

para o ensino, ao solicitarem aos professores a identificação dos principais 

problemas, obstáculos e dificuldades encontrados na utilização dos casos que 

foram sintetizadas nas mesma quatro categorias de Jennings (1996): exigência de 

tempo de estudantes, possibilidades de análises, recursos e relevância nos 

casos. 

Os resultados da pesquisa de Chang et al. (2001) apontam que o método do caso 

é um método importante no ensino da gestão estratégica. De acordo com os 

professores, o desenvolvimento de habilidades analíticas, o trabalho em equipe e 

o treino de escrever relatórios vêm capacitar os alunos a lidarem com a 

complexidade dos casos e consequentemente prepará-los para problemas reais. 

Chang et al.(2001) complementam os fatores facilitadores de Jennings (1996) que 

foram identificados em: aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de análise 

e síntese, relacionamento entre a teoria e a prática, transferência de 
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conhecimentos e técnicas, desenvolvimento de habilidades de comunicação 

interpessoal e ouvir, aumento na ilustração de alguns pontos específicos, 

questões e princípios de gestão, neutralidade para explorar os problemas, 

desenvolvimento da autoanálise, atitudes, confiança, responsabilidade, 

desenvolvimento do senso de julgamento, envolvimento intelectual e emocional 

com o realismo em ambientes de instrução. 

Em pesquisa posterior, Chang (2003) examinou o uso de três métodos de 

aprendizagem ativa, no curso de gestão estratégica no mestrado em Gestão e 

Negócios da Universidade Politécnica de Hong Kong: um projeto de consultoria 

na empresa, simulação de negócios e o método do caso. A pesquisa foi realizada 

com um grupo de 28 acadêmicos, todos os pesquisado estudavam em tempo 

parcial e trabalhavam em tempo completo. O questionário adaptado por Jennings 

(2000) de Miles, Biggs e Schuberts (1986) foi utilizado para avaliar os três 

métodos de aprendizagem. Tiveram o cuidado de aplicá-lo antes dos alunos 

receberem as notas. 

Os resultados da pesquisa de Chang (2003) corroboram com a visão de que 

vários métodos de aprendizagem se complementam para desenvolver uma gama 

de habilidades da mesma forma que indicado por Jennings (2000). No entanto, a 

simulação tende a ter maior aceitação em relação a uma ampla gama de 

resultados de aprendizagem, corroborando com os resultados de Jennings (2000) 

sobre a simulação ser mais eficaz que os outros métodos. 

Posteriormente, Chang et al. (2005) aplicando o mesmo instrumento, avaliaram 

novamente os mesmos três métodos de aprendizagem, pesquisando um grupo de 

36 estudantes de gestão estratégica de Hong Kong (China). Novamente os 

resultados mostraram que os estudantes percebem maior relevância na 

simulação de negócios, pois fornece uma experiência mais bem sucedida de 

aprendizagem do que o método do caso e o projeto de consultoria.  

Desenvolveu-se através das pesquisas de Miles, Bigs e Schubert (1986), 

Jennings (2002), Chang (2003) e Chang et al. (2005) a tabela 1, que mostra as 

médias para cada questão e método das pesquisas em análise. Considerando 
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que os questionários utilizados (Quadro 14) contém as questões similares se 

abre, a partir desta tabela, as possibilidades de comparação entre os resultados.  

Tabela 1: Comparativo das Médias das Pesquisas de Miles (1986), Jennings (2002) e Chang 
(2003; 2005). 

Quest. 
Miles (1986)  Jennings (2002) Chang (2003) Chang et al. (2005) Média 

Geral Caso Simul. Caso Simul. 
Proje-

tos 
Caso Simul. 

Proje-

to 
Caso Simul. 

Proje-

to 

A.  1,98 2,97 2,27 2,37 3,18 2,46 2,58 4,10 2,18 2,20 4,00 2,75 
B.  2,59 2,89 1,93 2,81 3,55 2,78 1,76 4,80 2,50 1,25 4,50 2,85 
C.  2,55 3,02 2,79 2,66 3,96 2,70 2,78 4,20 2,10 2,35 4,00 3,01 
D.  2,84 2,80 2,24 2,88 3,48 3,29 2,12 4,00 3,00 1,95 3,80 2,95 
E.  2,89 2,92 2,35 2,92 3,29 3,20 2,33 4,00 3,00 1,95 3,80 2,97 
F.  2,42 2,92 2,58 2,48 3,11 2,37 2,67 4,00 2,00 2,25 3,80 2,78 
G.  2,53 3,14 2,17 2,66 2,85 2,65 2,12 3,90 2,10 2,00 3,50 2,69 
H.  2,89 3,28 2,37 2,77 2,96 3,09 2,47 3,90 2,90 2,15 3,50 2,93 
I.  2,66 2,88 2,44 2,44 2,66 2,36 2,57 3,20 2,15 2,20 3,00 2,60 
J.  2,34 2,67 2,24 2,70 2,85 2,29 1,98 3,90 2,00 1,34 3,70 2,55 
K.  2,59 3,28 2,20 2,55 3,07 2,84 2,22 3,80 2,55 1,80 3,60 2,77 
L.  3,77 4,21 2,92 3,48 3,85 4,29 3,37 4,50 3,90 2,80 4,00 3,74 
M.  2,53 3,05 2,20 2,51 3,29 2,55 2,1 4,00 2,20 1,95 3,80 2,74 
N.  2,67 3,11 1,96 2,74 3,00 2,76 2,27 3,80 2,45 2,00 3,30 2,73 
O.  3,20 3,45 2,71 3,07 3,03 3,50 2,93 3,50 3,25 2,55 3,25 3,13 
P.  3,19 3,47 2,96 3,25 3,03 3,50 2,93 3,50 3,20 2,55 3,20 3,16 
Q.  2,86 2,98 2,46 2,55 2,59 2,27 2,27 3,20 2,10 2,10 3,00 2,58 
R.  3,02 3,31 2,35 2,48 2,88 2,84 2,5 2,84 2,60 2,25 2,55 2,69 
S.  3,03 3,30 2,22 2,96 3,33 3,57 2,47 3,60 3,35 2,00 3,40 3,02 
T.  3,02 3,48 2,17 2,92 3,11 3,38 2,67 3,28 3,15 2,00 3,00 2,93 
U.  1,98 2,89                   2,44 
V.  3,06 3,22                   3,14 
W.  2,98 2,89                   2,94 
X.  1,77 2,53                   2,15 
Y.  1,95 3,09 1,73 1,85 2,4 1,83 1,84 2,75 1,15 1,55 2,50 2,06 
Z.  3,69 3,22                   3,46 
AA.  3,27 3,72                   3,50 
BB.  3,97 3,17                   3,57 
CC.      1,92 2,25 2,92 1,80 2,19 3,80 1,50 2,00 3,30 2,41 
Média 2,79 3,14 2,33 2,70 3,11 2,83 2,42 3,75 2,52 2,05 3,48 

    Escala: 1 (muito) - 6 (nada) 
Fonte: Elaborado pelo autor considerando as questões do Quadro 14. 
 

A Tabela 1 traz as médias das pesquisas, estas foram avaliadas em uma escala 

de 1- 6 (1: valor maior, ou seja, facilita mais; 6: valor menor, ou seja, facilita 

menos). As cores foram adicionadas para facilitar a visualização: o verde para os 

valores maiores e o vermelho para os menores.  

Pode-se verificar na Tabela 1 que o projeto comparando com simulações e caso 

se torna inferior, ao compararmos o método do caso e simulações podemos 

observar que tanto na pesquisa de Miles, Bigs e Schubert (1986) como a de 

Jennings (2002) o método do caso é percebido como superior a simulação, já nas 

pesquisas de Chang (2003) e Chang et al. (2005) a simulação é percebido 
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superior ao método do caso.  

Orlansky (1986) desenvolveu sua pesquisa para verificar as percepções dos 

graduados da Escola Darden Business (Estados Unidos da America), pelo 

treinamento através do método de caso, utilizando um questionário que testa 

cinco áreas: a satisfação com o aprendizado do método do caso, o 

worthwhileness (o que vale a pena), o aprender com método do caso e a 

adequação de habilidades e conhecimentos. Para a pesquisa foi aplicado um 

questionário com 291 graduados da Escola Superior de Darden. O instrumento 

com 25 perguntas utilizou um formato de escala Likert com cinco questões em 

cada área sobre os pontos fortes e fracos do método do caso. Os resultados do 

estudo de Orlansky (1986) revelaram que os graduados de Darden estão 

geralmente satisfeitos com a sua formação e sentiram que o tempo e o esforço 

envolvido na aprendizagem pelo método do caso valeram a pena. Os formados 

manifestaram o seu interesse com o método do caso que promoveu a 

experimentação, apresentou um desafio educacional e animou os alunos à 

expressar e justificar suas opiniões. 

Orlansky (1986), também identificou em sua pesquisa os principais fatores que 

limitam e que facilitam o uso do caso para ensino (Quadro 15): 

 

Quadro 15: Fatores determinantes da utilização do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Orlansky (1986). 

Facilitadores Limitadores  

 Pensar logicamente; 
 Sentimento de importância; 
 Aprendizagem ativa; 
 Conservar a informação; 
 Esforço mental; 
 Desenvolver habilidades intelectuais; 
 Melhora a habilidade de 

comunicação; 
 A aprendizagem é acumulada; 
 Os casos ampliam os conceitos; 
 Falar de maneira convincente em 

grupos; 
 Os alunos aprendem a lidar com a 

insegurança; 

 Não se pode colocar em prática as medidas e 
atitudes expostas; 

 As hipóteses podem variar; 
 Os casos não simulam a realidade; 
 A prática dos professores é questionada; 
 Valores que nem sempre são questionados; 
 Pouca troca de informação; 
 Não se pode passar facilmente do abstrato para 

o concreto; 
 Os casos nem sempre podem reforçar os 

princípios básicos da aprendizagem; 
 Necessidade básica de um curso de lógica; 
 Leva mais tempo para ensinar com o método de 

caso; 
 A rigidez das estruturas das classes; 
 A ética não é enfatizada; 
 Os casos são frustrantes; 
 Dificuldade de passar do abstrato para o 

concreto; 
 Subjetividade no sistema de avaliação; 
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O estudo desenvolvido por Perkins (1989) teve como objetivo determinar: (a) 

como os educadores de administração estão usando este método para o ensino, 

(b) quais cursos de negócios estão utilizando o método do caso, e (c) se os vários 

fatores que afetam educação empresarial são percebidos pelos professores que 

utilizam o método do caso. A pesquisa foi realizada com 236 professores de 

negócios dos Estados Unidos, todos (por no mínimo de 4 anos) membros da 

associação de professores (NABTE). Através de um questionário com 22 

questões sobre o método do caso e os objetivos de aprendizagem.  

Perkins (1989) em seu estudo, concluí que os professores de administração 

percebem o método do caso como eficaz quanto aos resultados indicados dos 

objetivos da aprendizagem. Para o autor, independentemente de quaisquer 

fatores associados a essa metodologia de ensino, por exemplo: a filiação docente, 

experiência docente, experiência com o método do caso, o apoio institucional, 

capacitação e disponibilidade de material do caso, não se relacionada quanto a 

sua eficácia. Além disso, os professores de administração utilizam principalmente 

o método do caso, em disciplinas que envolvem relações humanas, incluindo a 

gestão de negócios, comunicações empresariais e métodos de ensino. 

Perkins (1989) também apontou alguns fatores limitadores para a aplicação do 

método do caso, assim com fatores facilitadores para sua utilização (Quadro 16). 

Limitadores Facilitadores 

 O método do caso reduz o realismo da 
seção;  

 Os estudantes não cumprem com o 
processo de execução das decisões e do 
controle dos resultados; 

 Os estudantes que não possuem 
experiência analítica; 

 O método do caso tem vários requisitos que 
não podem exigir em uma situação; 

 Os instrutores devem possuir experiência e 
conhecimento do método do caso. 

 Habilidade analítica se desenvolve de 
maneira prática; 

 Exige que os estudantes trabalhem com 
uma ampla variedade de problemas reais; 

 Exige um alto grau de atividade mental dos 
estudantes; 

 O método do caso pode desenvolver uma 
orientação para a ação. 

 
Quadro 16: Fatores determinantes do Método do Caso para Ensino 
Fonte: Baseado em Perkins (1989). 

 

A partir dos estudos teóricos e empíricos apresentados por diversos autores que 

pontuam sobre fatores que facilitam o aprendizado com o método do caso assim 

com as limitações que se apresenta no processo de sua utilização. Desenvolveu-



55 

 

se a partir dos estudos teóricos e empíricos dois quadros 17 e 18 que apresenta 

as principais conclusões das pesquisas. 

Estudos teóricos sobre do Método do Caso  

Autores (ano) - 
País 

Principais Conclusões 

McDade (1995) – 
USA 

O uso do método promove diretamente o desenvolvimento do pensamento 
crítico, criando oportunidades para que os estudantes apliquem suas 
habilidades, análises e tomada de decisão em problemas reais 

Corey (1998) - 
USA 

O método de caso se é  adequado por permitir que os acadêmicos utilizem e 
compartilhem suas experiências para discutir alternativas de soluções de 
problemas e para a tomada de decisão. 

Rees e Porter 
(2002) - USA 

O uso dos casos favorece ao fato dos estudantes aprenderem mais por 
inversão da sequência convencional do ensino, invertendo a aplicação da 
teoria e a prática. 

Gil (2004) - BRA O método favorece ao alcance de objetivos instrucionais nos mais diversos 
níveis e referentes ao julgamento, que constitui o mais elevado nível no 
domínio cognitivo, mostra-se mais eficiente que qualquer outra metodologia. 

Ikeda, Veludo-de-
Oliveira e 
Campomar (2006) 
- BRA 

Concluem que um curso requer mais do que um professor divertido, requer 
uma estrutura organizacional consistente. O domínio das estratégias de 
ensino e, consequentemente, do método do caso, técnica disseminada na 
área de Administração e, em contrapartida, tão desconhecida em seus 
fundamentos e princípios. 

Núnez (2006) - 
MEX 

Conclui que o método do caso é complexo e que o professor deve realizar um 
esforço importante para conhecê-lo a fundo e utilizá-lo adequadamente. Para sua 
aplicação exige que os alunos sejam construtores do seu próprio conhecimento, 
relacionem suas experiências prévias com a problemática que enfrentam e 
alcancem uma nova estrutura cognitiva que integra os conhecimentos anteriores 
aos recém-adquiridos. 

Shugan (2006) - 
USA 

Para o autor, o mais importante é que o método do caso muitas vezes ignora 
resultados importantes destruindo o vínculo entre pesquisa acadêmica e de 
aprendizagem em sala de aula, ainda perdendo o benefício de resultados 
importantes e deixam a sala de aula com uma falsa confiança sobre o que 
sabem. 

Mauffette-
Leenders, Erskine 
e Leenders 
(2007) - CAN 

Concluem que o método de caso é particularmente adequado para resolver 
situações novas e complexas, pois no mundo dos negócios, em particular, os 
gestores devem se adaptar às novas circunstâncias. Sua utilização tem como 
benefícios o desenvolvimento das seguintes habilidades: a análise, a tomada 
de decisão, a aplicação, a comunicação, a gestão do tempo, a criatividade, o 
relacionamento interpessoal e social e a comunicação escrita. 

 
Quadro 17: Estudos teóricos sobre o Método do Caso para Ensino 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Estudos-Empíricos sobre o método do caso 

Autor 
(ano) - 
País 

Variáveis de pesquisa Resultados 

Miles, 
Bigs e 
Schubert 
(1986) - 
USA 

Comparar os resultados 
adquiridos pelos alunos em 
uma simulação de negócios e 
o método do caso  

Verificou-se que os alunos perceberam ambos 
(casos e simulações) como métodos de ensino que 
são viáveis e valiosos, mas com o método do caso 
percebido como superior as simulações 

Orlansky 
(1986) – 
USA 

Verificar as percepções dos 
graduados da Universidade de 
Darden Business, através do 
método do caso, verificando: a 
satisfação com o aprendizado 
do método do caso, o 
worthwhileness (o que vale a 
pena), o aprender com método 
do caso e a adequação de 
habilidades e conhecimentos. 

Os alunos estão satisfeitos com a sua formação e 
sentiram que o tempo e o esforço envolvido na 
aprendizagem pelo método do caso valeram a pena. 
Promoveu a experimentação, apresentou um desafio 
educacional e animou os alunos à expressar e 
justificar suas opiniões. 

Perkins 
(1989) - 
USA 

1) como os professores de 
administração estão usando 
este método para o ensino, 2) 
quais cursos de administração 
que estão utilizando o método 
do caso, e 3) se os vários 
fatores que afetam o ensino 
em administração são 
percebidos pelos professores 
que utilizam o método do 
caso. 

Os docentes de administração percebem o método 
do caso como eficaz quanto aos resultados 
indicados dos objetivos da aprendizagem, 
independentemente de quaisquer fatores associados 
a essa metodologia de ensino, por exemplo: a 
filiação docente, experiência docente, experiência 
com o método do caso, o apoio institucional, 
capacitação e disponibilidade de material do caso; e 
utilizam principalmente o método, em disciplinas que 
envolvem relações humanas, a gestão de negócios, 
comunicações empresariais e métodos de ensino. 

Jennings 
(1996;) - 
GBR 

Verificar os docentes do Reino 
Unido da graduação e da pós-
graduação em administração, 
os principais objetivos para a 
utilização do método do caso:  

Contatou que análise estratégica, pensamento 
estratégico, ilustrações e as integração são as mais 
importantes, e também apontam que os objetivos de 
comunicação e habilidades interpessoais e 
conveniência pedagógica são de importância 
secundária no uso do caso. 

Jennings 
(2000) - 
GBR 

Avalia três métodos de ensino: 
método do caso, simulação de 
negócios e o projeto de 
consultoria. 

Os estudantes perceberam que a simulação de 
negócios ofereceu experiências de aprendizagem 
mais eficazes que os outros métodos. 

Jennings 
(2002) - 
GBR 

Avalia três metodologias 
ativas de ensino: método do 
caso, simulação de negócio e 
action learning. 

Os estudantes perceberam que o método do caso 
ofereceu experiências de aprendizagem mais 
eficazes que os outros métodos. 

Chang et 
al. (2001) 
- CHN 

Verificar os docentes da China 
da graduação e da pós-
graduação em administração 
os principais objetivos para a 
utilização do método do caso: 

Contatou que ilustração, integração, análise 
estratégica, pensamento estratégico, conveniência 
pedagógica, comunicação e habilidades 
interpessoais foram os mais importantes pela ordem 
apresentada. 

Chang 
(2003) – 
CHN 

Avalia o uso de três métodos 
de aprendizagem ativa: projeto 
de consultoria, simulação de 
negócios e o método do caso. 

Os estudantes perceberam a simulação tem maior 
aceitação em relação a uma ampla gama de 
resultados de aprendizagem, do que as outras 
metodologias. 

Chang et 
al. (2005) 
- CHN 

Avalia o uso de três métodos 
de aprendizagem ativa: projeto 
de consultoria, simulação de 
negócios e o método do caso. 

Novamente os resultados mostraram que os 
estudantes percebem maior relevância na simulação 
de negócios, pois fornece uma experiência mais bem 
sucedida de aprendizagem do que o método do caso 
e o projeto de consultoria. 

Quadro 17: Estudos-Empíricos sobre o Método do Caso para Ensino. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No entanto, não foram encontrados estudos que identificaram quais são os 

fatores que determinantes a utilização do método do caso no Brasil, na graduação 

em Administração, comparando a visão de alunos e professores no processo da 

utilização deste método. Esta pesquisa visa compreender para essa lacuna. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os instrumentos utilizados no decorrer da 

pesquisa com uma breve revisão quanto ao design da mesma. Posteriormente, 

serão descritos os sujeitos envolvidos, o instrumento de coleta de dados, bem 

como a análise realizada. 

3.1 Design da pesquisa 

 

Ander-Egg (1978) considera a pesquisa como um processo reflexivo sistemático, 

controlado e crítico, que permite encontrar novos fatos ou dados, relações ou leis, 

em qualquer campo do conhecimento. Neste sentido, Vergara (2003), classifica a 

pesquisa em três aspectos: no que se refere à abordagem, aos fins e aos meios. 

Em se tratando da abordagem, a presente pesquisa é quantitativa. Com relação 

aos fins, ela está enquadrada como descritiva exploratória, visto que tem como 

objetivo primordial é descrever as características de determinada população ou 

fenômeno (GIL, 2004) e estabelecer relações entre as variáveis que avaliam os 

fatores que dificultam e facilitam a utilização do método do caso enquanto 

estratégia de ensino. No que se refere aos meios, foram entrevistados 451 alunos 

de quatro Instituições de Ensino Superior (IES) e 127 professores e escritores de 

casos que publicam e utilizam o método do caso no Brasil. A pesquisa foi 

realizada no segundo semestre de 2011. 

Segundo Richardson (1999), o método quantitativo caracteriza-se pelo emprego 

da quantificação tanto nas modalidades da coleta de informações como também 

no tratamento por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como o 

percentual, a média, o desvio-padrão, o coeficiente de correlação, a análise de 

regressão, entre outras. Para a coleta de dados foi aplicado o método survey, que 

Collis e Hussey (2005, p. 70) afirma ser “uma metodologia em que uma amostra 

de sujeitos é retirada de uma população e estudada para se fazerem inferências 

sobre essa população”. Os autores complementam colocando a relevância de 

selecionar a amostra, o que foi realizado nesta pesquisa tendo em vista que foram 

entrevistados professores e alunos de diferentes instituições para constituir um 

panorama completo da proposta. 
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3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

Neste item são apresentados os indivíduos que fazem parte da pesquisa, os 

primeiros a serem analisados serão os professores seguindo pelos alunos que 

compõem os respondentes. 

3.2.1 Professores 

 

A partir das publicações dos casos para o ensino em revistas e congressos no 

Brasil (RAI, RAC, Gestão Contemporânea TAC, GV Casos, Enanpad e EnEPQ,) 

foram identificados os autores dos casos até o período de 2011, cujos 

quantitativos são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Escritores de casos no Brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração do Autor 
 
 

Os 410 autores quantificados na Tabela 2, existe repetição (autores com mais de 

1 caso) ou o mesmo caso publicados em congresso e periódicos. Assim, 

analisando os 149 casos foram identificaram dos 223 autores. Além deles foram 

utilizados: o processo de bola de neve (pergunta no questionário para indicar 

professores que utilização o método do caso), enviado as IES com ampla 

utilização do método, assim como, os professores das IES que participaram desta 

pesquisa na aplicação do método do caso na graduação em administração. 

Totalizou uma amostra final de 122 professores respondentes. 

 

 

Anais de Congressos N°. Casos Nº Autores 

Enanpad 74 206 

EnEPQ 27 94 
Periódico N°. Casos Nº Autores 

RAI 3 7 

RAC 28 69 

Gestão Contemporânea 1 1 

READ 1 2 

TAC 2 5 

GV CASOS 13 26 

Total Geral 149 410 
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3.2.2 Alunos 

 

Através de conversas com professores e colegas foram identificados e contatados 

11 professores, intencionalmente pela facilidade de acesso e possibilidade de 

aplicação do método, de IES diversas que utilizam o método do caso para o 

ensino em suas didáticas na graduação em administração. A Tabela 3 apresenta 

as IES envolvidas, as respectivas disciplinas e população e a amostra dos alunos 

envolvidos na pesquisa. 

Tabela 3: Sujeitos da Pesquisa - Aluno  
 

IES Disciplina Ano População Amostra % 

FAT Adm. Finc. Orçamentaria 3 33 16 3 

SOCIESC T.G.Adm 1 47 35 6 
Serviços 4 39 39 6 

UFPEL 
 

Psicologia das Organizações 1 60 41 6 
Cultura Organizacional 3 20 20 3 

UNIVALI 
 

T.G.Adm 1 102 70 11 
Adm. Mercadológica 1 50 29 5 
Adm. Prod. E Operção 3 48 36 6 
Adm. Mercadológica 3 67 43 7 
Caso em Adm 4 16 16 3 
Adm. Sistema de Informação 4 110 70 11 
Adm. Mercadológica 4 41 36 6 

 Total  633 451 71 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

Das quatro IES envolvidas na pesquisa duas são do Rio Grande do Sul 

(Faculdade Anglicana de Tapejara – FAT e Universidade Federal de Pelotas - 

UFPEL) e as outras duas são de Santa Catarina (Sociedade Educacional de 

Santa Catarina – SOCIESC e Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI). 

 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Considerando que o trabalho consiste em uma pesquisa descritiva exploratória, 

foram utilizados dados quantitativos através da aplicação de survey com 

questionário. O survey é uma técnica de coleta de dados primários a partir de 

indivíduos, cuja pesquisa é feita com os participantes, aos quais se fazem vários 

questionamentos sobre seu comportamento, intenções, atitudes, percepção, 

motivações, características demográficas e de estilo de vida (MALHOTRA, 2001). 
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Complementando a ideia de Malhotra (2001) e Hair Jr. et. al (2005) corroboram a 

respeito da principal diferença do método survey para a observação: durante o 

levantamento, o participante sabe claramente que estão sendo coletadas 

informações sobre o seu comportamento ou suas atitudes. 

A escala utilizada para medição foi a Lirkert, com a seguinte categoria Pouco e 

Muito, seguindo valores de 1 a 7, sendo que 1 equivale á Pouco e 7 Muito. Houve 

uma inversão da escala do questionário de Miles, Bigs e Schubert (1986), pois no 

cenário nacional os valores não tem a mesma consideração, e foi e acrescentado 

um número a mais na escala likert em relação ao mesmo questionário base da 

pesquisa. 

Para a análise dos fatores determinantes do método de caso para o ensino foi 

desenvolvido um questionário a partir do referencial teórico abordado na 

pesquisa. No apêndice A se encontra o Quadro 19 que apresenta os fatores 

facilitadores que compuseram o questionário, assim como a pergunta que 

subsidia o fator e o construto analisado por pesquisas anteriores como as de 

Miles, Bigs e Schurbert (1986), Jennings (2000; 2002), Chang (2003), Chang et al. 

(2005). Também foram criados a partir dos autores como Orlansky (1986), 

Perkins (1989), Gil (2004), Núñez (2006), Shugan (2006), Rees e Porter (2002) 

Ikeda, Veludo de Oliveira e Campomar (2006) e Mauffette-Leenders, Erskine e 

Leenders (2007) novas questões assim como novos construtos como criatividade, 

método do caso e tempo. Nos Quadros 20 e 21, estão discriminados os fatores 

limitadores respectivamente representando limitações da aplicação e utilização do 

método, tendo como base os quadros teóricos elaborados no capitulo 2. 

3.4 Procedimentos de Coleta 

 

Neste item serão apresentados os procedimentos adotados para a coleta de 

dados em cada grupo de respondentes da pesquisa (Professores e Alunos). 

 

 



62 

 

3.4.1 Coleta dos dados com os Professores 

 

Através do LimeSurvey®, foi enviado via e-mail para os entrevistados uma 

apresentação da pesquisa e o link para o preenchimento do questionário que 

consta no apêndice A. O mesmo possui 36 questões relativa a fatores 

facilitadores e dois blocos sobre fatores limitadores: o primeiro é referente aos 

aspectos que limitam o aprendizado dos alunos e o outro bloco se refere a 

utilização do método, em sala com os alunos. 

Foi realizada uma pré-analise dos dados, afim de excluir os respondentes que 

não se enquadravam na pesquisa (autores de caso que não são professores), 

desta pré-analise foram excluídos 5 entrevistados. A pesquisa iniciou com 223 

autores de casos para o ensino. O questionário possui uma pergunta de 

estratégia de pesquisa que se chama bola de neve, por meio desta pergunta se 

obteve outros professores que utilizam este método, e através desta outros 115 

professores foram adicionados. Outros dois grupos de respondentes foram 

formados por professores do Insper Instituto de Pesquisa, o qual possui uma 

tradição do método de ensino e os professores que fizeram a aplicação dos 

questionários para os alunos dessa mesma pesquisa (tabela 4). 

Tabela 4 - Base de coleta de dados da pesquisa 
 

 População Amostra 

  Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 

Base de Envio Nº Nº % Nº % Nº % 

Base Probic 223 71 18,68 59 15,53 48 12,63 

Indicações 115 34 8,95 29 7,63 23 6,05 

Insper 31 9 2,37 7 1,84 7 1,84 

Professores Aplicadores de caso 11 8 2,11 8 2,11 8 2,11 
Total 380 122 32,11 103 27,11 88 23,16 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os blocos do questionário se dividem em três, o primeiro refere-se às questões 

dos facilitadores, o segundo aos fatores limitadores e o terceiro bloco finalizando, 

com as informações pessoais, apresentado na Tabela 4. 
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3.4.2 Coleta de Dados com os Alunos 

 

Antes da aplicação final do questionário, foi realizado um pré-teste, com uma 

sessão de aplicação do método do caso na Univali, no curso de Administração na 

matéria de Marketing de Serviços, no 8º período com 38 alunos.  

Após o pré-teste e os ajustes necessários, foi iniciado o processo de aplicação 

dos casos com os alunos, iniciou com a seleção dos casos, que se adequavam 

com o conteúdo programado pelo professor. O professor passou para os alunos o 

caso uma semana antes da resolução do mesmo, na semana previa da aplicação 

foi explicado o método do caso e a sua dinâmica. Foi pedido para que 

resolvessem as questões do caso para o próximo encontro e trouxessem as 

respostas para discuti-las.  

No dia da aplicação a sala foi separada em pequenos grupos para discutirem e 

resolverem as questões, sendo que, após a conclusão dessa etapa, se abriram as 

perguntas para os grupos e o professor conduzia as discussões e concluía com o 

fechamento do caso. Logo após  a aplicação do caso, o questionário contendo 30 

questões tratando dos fatores facilitadores e 21 questões tratando dos fatores 

limitadores (Apêndice B) foi respondido pelos alunos. 

3.5 Tabulação e Análise dos Dados 

 

Para a tabulação dos dados coletados, usou-se a base de dados eletrônico 

Microsoft Access®, a planilha eletrônica Microsoft Excel® e a versão 6.0 do 

software Statistica®. Com esses foram feitas análises descritivas de frequências, 

impacto médio, área de impacto, correlação, analise fatorial e análise de variância 

(ANOVA). 

As análises estatísticas compreenderam métodos uni variados e multivariados. 

Dentre os primeiros, foi utilizada a análise descritiva e de frequências, incluindo o 

impacto médio e área de impacto dos fatores. Já os métodos multivariados 

utilizados foram à análise fatorial e a análise de variância (ANOVA). 
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3.5.1 Análise Univariada  

 

Para Pereira (2004) os processamentos de transformação das medidas de 

impacto originais poderiam considerar a expressão dos contrários intrínsecos às 

variáveis categóricas na forma de cobertura de suas máximas possibilidades, ou, 

em outras palavras, no dimensionamento da qualificação em cada um dos seus 

sentidos opostos. Neste sentido, utilizou-se a área de impacto, que segundo 

McDowell e Newell (1996), é uma estratégia recomendada pelo Instituto of 

Health(New England Medical Center), no qual se pode encontrar extensa 

discussão sobre a aplicação de escala de mensuração de fenômenos relativos a 

saúde. 

O cálculo para o desenvolvimento da área de impacto é feito de seguinte forma: o 

impacto médio do fator, menos o ponto médio da escala de 7 pontos que é igual a 

4 (1 a 7), dividido por 3 cujo intervalo de apresentação envolvem uma grade de 3 

pontos, dividido por 100 para posicionar o fator segundo a grandeza dos valores. 

Por exemplo, a questão 1 dos fatores facilitadores para os professores:  (impacto 

médio = 5,29 (((5,29 – 4) / 3) * 100) = 42,90 correspondendo a 42,90% de 

concordância. 

3.5.2 Análise Fatorial 

 

Após os processamentos com o Acess e o Excel, o primeiro a se avaliar foi a uni 

dimensionalidade dos fatores dos questionários, quanto aos fatores facilitadores e 

limitadores, com o emprego da análise fatorial. A partir da matriz de correlações, 

foi utilizado o critério de Cattell (1966), para definir a quantidade de fatores e o 

autovalor serem aceitos. 

Para Hair Jr. et al. (1998), análise fatorial tem por objetivo determinar a 

composição das inter-relações de um número significativo de variáveis, resultando 

em um menor conjunto de fatores comuns. Para Malhotra (2001) a análise fatorial 

é utilizada para analisar dados com diversas variáveis ou atributos medidos em 

cada indivíduo. As técnicas multivariadas, ao contrário das univariadas, 

possibilitam analisar várias variáveis concomitantemente. 
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Cattell (1966) sugere que para encontrar o número de fatores se verifique o teste 

“Screen”, para verificar onde a queda dos autovalores seja suave e apresentem 

um nivelamento para a direita da queda do gráfico, assim, o corte pode ser feito. 

À direita deste ponto, provavelmente, encontra-se apenas "screen fatorial" – 

("screen" é o termo geológico referindo-se ao entulho que se acumula na parte 

inferior de uma encosta rochosa).  

As questões que tiveram cargas fatoriais, ou seja, correlação da variável com o 

fator acima de 0,55 permaneceram, as questões com carga inferior foram 

retiradas da análise. Através da análise fatorial e as soluções obtidas foram 

rotacionadas para facilitar a interpretação. Usou-se a rotação Varimax 

normalizada. A confiabilidade foi estimada pelo alfa de Cronbach para cada 

dimensão identificada em cada construto. De acordo com Virgilitto et al. (2010), 

qualquer valor do alfa acima de 0,6 é bom nas pesquisas exploratórias, 

confirmando que a amostra é confiável e o instrumento tem consistência.  

3.5.3 Análise de Variância (ANOVA) 

 

Como os fatores medem dimensão do questionário sob enfoque diferentes, fez-se 

uma análise de Variância, para verificar se existe diferença significativa entre os 

grupos, para isso optou por valor significativo como p<0,05. Através dos escores 

fatoriais gerados a partir da análise fatorial, geram coeficientes que representam 

os valores da variável gerada da analise fatorial. A matriz dos coeficientes em si é 

geralmente de pouco interesse, no entanto, os escores fatoriais são úteis quando 

se quer realizar novas análises sobre os fatores (HAIR Jr. et al., 1998). 
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3.6 Esquema Geral da Pesquisa 

 

Afim de facilitar o entendimento da pesquisa, foi desenvolvido o esquema geral de 

pesquisa, apresentada na Figura 1, resumindo os processos e etapas 

desenvolvidas e contemplando os objetivos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 1 – Esquema geral da pesquisa 
Fonte: Elaboração do Autor  

Identificação os fatores facilitadores e limitadores do 
método do caso para o ensino em administração 

Aplicação de 
questionário com 

Professores 

Aplicação de 
questionário com 

Alunos 

1ºObjetivo Específico 
Determinar a luz da teoria os 

fatores determinantes do 
método do caso 

Análise dos dados dos 
Professores 

Uni-multi variada 
Impacto médio, área 

de impacto, 
frequência, análise 

fatorial, correlação e 
Anova 

Análise dos dados dos 
Alunos 

Uni-multi variada 
Impacto médio, área 

de impacto, 
frequência, análise 

fatorial, correlação e 
Anova 

Análises dos fatores determinantes entre Alunos e 
Professores 

2° Objetivo Específico 
Identificar na visão dos 
Professores quanto aos 
fatores determinantes do 

método do caso. 

3° Objetivo Específico 
Identificar na visão dos 

Alunos quanto aos fatores 
determinantes do método do 

caso. 

4ºObjetivo Específico 
Relacionar a visão de 

Professores e Alunos quanto 
aos fatores determinantes do 

método do caso 

MÉTODO DO CASO PARA O ENSINO NA ADMINISTRAÇÃO: Fatores determinantes para 
sua utilização na visão de alunos e professores 

 

Desenvolvimento do 
questionário para os 

para Professores 
Pré-Teste 

Desenvolvimento do 
questionário para os 

para Alunos 
Pré-Teste 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O quarto capítulo apresenta a análise dos dados de acordo com os objetivos 

específicos da pesquisa. Inicialmente, foi mensurada a importância dada pelos 

professores quanto aos fatores facilitadores e limitadores no processo de 

utilização do método de caso, na visão dos Professores. Em seguida foi feito a 

analise de importância dos fatores facilitadores e limitadores no processo de 

aplicação do método de caso na visão dos Alunos.  

Para relacionar a visão de professores e alunos sobre os fatores facilitadores e 

limitadores da utilização do método de caso, foi realizado análise de correlação 

entre os fatores facilitadores e limitadores, assim como uma análise exploratória 

utilizando a analise fatorial e de variância (ANOVA). 

4.1 Análise descritiva dos fatores determinantes na visão dos Professores 

 

As análises descritivas estão divididas em três partes, a primeira analisa as 

características dos respondentes, a segunda os fatores facilitadores do método do 

caso e a terceira parte os fatores limitadores ao método do caso. 

 

4.1.1 Características dos Professores Respondentes 

 

Através da pesquisa feita com professores do Brasil que escrevem e utilizam o 

método do caso, conforme amostra descrita no capitulo 3, se pode observar os 

resultados dos níveis de formação dos respondentes na Tabela 5.  

Pode observar os resultados dos níveis de formação dos respondentes na Tabela 

5. Dos 122 pesquisados, 59,02% são Doutores, 27,87% Mestres e 8,20% tem 

Pós-Doutorado. Esse cenário permite identificar que professores autores e 

professores que utilizam casos possuem formação de nível stricto sensu, 

perfazendo mais de 90% da amostra a maioria com grau de doutor (67,22%). 
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Tabela 5 – Nível de formação dos respondentes 

Nível de Formação Respondentes % 

Doutorado 72 59,02 

Mestrado 34 27,87 
Pós-Doutorado 10 8,20 

Especialista 5 4,10 
Graduação 1 0,82 

Total 122 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao gênero dos respondentes se observar que 57% dos respondentes são 

do gênero feminino e 43% representam o gênero masculino. Foi identificada a 

área de formação dos respondentes: 79,51% têm formação em Administração e 

em Áreas da Gestão; 9,84% na Área de Exatas; 6,56% em Economia e Ciências 

Contábeis e 4,10% em outras áreas (Tabela 6).  

Tabela 6 – Área de formação dos respondentes 
 

Área de Formação Soma % 

Administração e Áreas da Gestão (Marketing, Gestão da Produção, 
Finanças, Organizações) 96 78,69 

Áreas Exatas (Engenharia, Estatística, Matemática e Química) 12 9,84 

Economia, Hotelaria e Ciências Contábeis  9 7,38 

Outras (Educação Física, Educação, Psicologia, Letras e Multidisciplinar) 5 4,10 

  122 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 

A Tabela 7 apresenta informações sobre as instituições de ensino às quais os 

respondentes são filiados, a utilização do método do caso em sua didática e a 

média de utilização de casos por semestre. As instituições com maior incidência 

de respondentes foram a UNIVALI, INSPER, UFRJ, FGV, UFPB e USP.  
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Tabela 7 - Instituições de ensino & utilização do método de caso 

IES Sim Não N/I Soma % Méd. Util. 

UNIVALI 10 1  11 9,02 2,90 

UFRJ 4 1 5 10 8,20 7,50 

INSPER 5 2 2 9 7,38 7,00 

FGV 4  3 7 5,74 4,50 

PUC 4 1 2 7 5,74 4,75 

UFPB 5  2 7 5,74 2,40 

USP 4  3 7 5,74 1,50 

UFRGS 4  2 6 4,92 3,25 

UCS 2  3 5 4,10 5,50 

UPM 3 1  4 3,28 3,00 

UFES 1  2 3 2,46 1,00 

UFP 2 1  3 2,46 2,00 

Outras 23 8 12 43 35,25 3,00 
 Total 71 15 36 122 100,00 3,71 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

A UNIVALI obteve uma maior representação quanto aos respondentes pela 

aproximação com os professores que auxiliaram nesta pesquisa. A UFRJ, 

INSPER, UCS, PUC e FGV, são também as IES que se destacam quanto a 

adoção do método do caso. Entre estas se destaca a UFRJ e a FGV que são 

apontadas por Fachin, Tanure e Duarte (2007) como as IES que possuem 

tradição no método do caso podendo assim verificar que a média de utilização de 

casos para o ensino é superior a média geral das outras IES. 

Dos 71 respondentes que utilizam o método do caso, a média de tempo de 

utilização é de 7 anos e a média da frequência com que os respondentes aplicam 

a metodologia em suas didáticas é de quase 4 casos por semestre. Percebe-se 

nos respondentes a experiência na utilização do método do caso e isso contribui 

para o fortalecimentos dessa didática, pois conforme Núñez (2006), quanto mais é 

utilizado o caso, mais benefícios são percebidos pelo uso do método. 

4.1.2 Análise descritiva dos Fatores Facilitadores na visão dos Professores  

 

A Tabela 8 e o Gráfico 1 apresentam os resultados dos fatores facilitadores na 

visão dos professores quanto ao método do caso para o ensino (conforme 

Questionário no Apêndice B). Na tabela e gráfico são apresentados o impacto 

médio e os valores da área de impacto, como visto no terceiro capitulo, que 
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podem ser considerados, respectivamente, como a média dos valores 

transformada para uma escala percentual de cobertura dos polos semânticos 

(PEREIRA, 2004).  

Tabela 8 – Frequência dos Fatores Facilitadores na visão dos Professores 
 

Categ 
Pouco 

1 
2 3 4 5 6 

Muito 
7 

Impacto 
Médio 

Área 
Impacto 

Item Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  % 

FF01 0 0 5 4 9 7 17 14 33 27 31 25 27 22 5,29 42,90 
FF02 3 2 5 4 13 11 20 16 26 21 30 25 25 20 5,06 35,25 
FF03 0 0 2 2 10 8 23 19 30 25 37 30 20 16 5,23 40,98 
FF04 5 4 8 7 15 12 19 16 28 23 25 20 22 18 4,80 26,78 
FF05 2 2 1 1 2 2 13 11 15 12 36 30 53 43 5,93 64,48 
FF06 1 1 0 0 2 2 12 10 16 13 50 41 41 34 5,92 63,93 
FF07 0 0 0 0 2 2 6 5 13 11 51 42 50 41 6,16 71,86 
FF08 0 0 0 0 5 4 10 8 31 25 47 39 29 24 5,70 56,56 
FF09 1 1 3 2 7 6 16 13 31 25 35 29 29 24 5,41 46,99 
FF10 1 1 2 2 4 3 17 14 27 22 42 34 29 24 5,53 51,09 
FF11 2 2 9 7 11 9 26 21 33 27 32 26 9 7 4,73 24,32 
FF12 2 2 9 7 10 8 27 22 31 25 32 26 11 9 4,77 25,68 
FF13 1 1 8 7 11 9 25 20 31 25 32 26 14 11 4,88 29,23 
FF14 4 3 7 6 14 11 27 22 27 22 31 25 12 10 4,70 23,22 
FF15 3 2 6 5 7 6 17 14 34 28 41 34 14 11 5,07 35,52 
FF16 4 3 5 4 12 10 18 15 39 32 32 26 12 10 4,86 28,69 
FF17 6 5 9 7 10 8 29 24 25 20 30 25 13 11 4,64 21,31 
FF18 2 2 2 2 4 3 15 12 26 21 45 37 28 23 5,52 50,82 
FF19 4 3 3 2 6 5 24 20 33 27 34 28 18 15 5,07 35,79 
FF20 2 2 3 2 2 2 16 13 32 26 41 34 26 21 5,46 48,63 
FF21 3 2 4 3 4 3 15 12 24 20 42 34 30 25 5,45 48,36 
FF22 2 2 7 6 4 3 23 19 31 25 44 36 11 9 5,05 34,97 
FF23 3 2 4 3 5 4 21 17 24 20 40 33 25 20 5,29 42,90 
FF24 4 3 4 3 13 11 22 18 30 25 36 30 13 11 4,89 29,51 
FF25 0 0 3 2 6 5 12 10 34 28 34 28 33 27 5,55 51,64 
FF26 2 2 7 6 12 10 23 19 31 25 28 23 19 16 4,92 30,60 
FF27 0 0 1 1 5 4 16 13 18 15 37 30 45 37 5,80 60,11 
FF28 0 0 0 0 3 2 14 11 20 16 43 35 42 34 5,88 62,57 
FF29 0 0 1 1 4 3 20 16 25 20 41 34 31 25 5,59 53,01 
FF30 1 1 4 3 2 2 20 16 34 28 39 32 22 18 5,35 45,08 
FF31 0 0 3 2 6 5 17 14 33 27 37 30 26 21 5,42 47,27 
FF32 10 8 13 11 6 5 28 23 18 15 24 20 23 19 4,60 19,95 
FF33 2 2 6 5 14 11 21 17 27 22 29 24 23 19 5,00 33,33 
FF34 2 2 1 1 7 6 28 23 23 19 38 31 23 19 5,25 41,80 
FF35 0 0 3 2 4 3 17 14 14 11 43 35 41 34 5,75 58,20 
FF36 3 2 5 4 9 7 27 22 24 20 36 30 18 15 5,00 33,33 
MÉDIA 2 2 4 3 7 6 19 16 27 22 37 30 25 21 5,26 42,13 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Pode-se observar no Gráfico 2, a área de impacto dos fatores facilitadores(na 

visão dos professores), sendo que, destaca-se em verde e vermelho os valores 

de maior e menor ocorrência, respectivamente. Os fatores facilitadores em verde 

são os que mais facilitam o aprendizado dos alunos segundo a visão dos 
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respondentes que representam respectivamente: o favorecimento da analise de 

um problema sob diferentes pontos de vista, na discussão do grupo (FF07), com 

71,86% de concordância, como indicam os estudos de Gil(2004) e Núñez (2006); 

ajuda a integrar a aprendizagem em diversas áreas (FF05), com 64,48% de 

aceitação, confirmando as pesquisas de Miles, Bigs e Schubert (1986), Jennings 

(2000; 2002), Chang (2003), Chang et al. (2005), Adobor e Daneshfar (2006) e 

com os estudos de Rees e Porter (2002), Gil (2004), Ikeda, Veludo-de-Oliveira, 

Campomar (2006) e Núñez (2006). 

Assim como: aumenta a capacidade de identificar problemas gerenciais (FF06), 

com 63,93% de concordância, apoiando as pesquisas de Miles, Bigs e Schubert 

(1986), Orlansky (1986), Perkins (1989), Jennings (2000;2002), Chang (2003), 

Chang et al. (2005), Adobor e Daneshfar (2006) e com os estudos de, McDade 

(1995), Corey (1998), Rees e Porter (2002), Gil (2004), Ikeda, Veludo-de-Oliveira, 

Campomar (2006), Núñez (2006) e Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders 

(2007), quando comenta que um caso possui a função de colocar o aluno no 

papel de protagonista do caso. 

Observa-se que outros dois fatores ficaram com a área de impacto superior a 

60% como a questão FF28 agrega realismo organizacional ao ensino, com 

62,57% de concordância, corroborando com as pesquisas de Miles, Bigs e 

Schubert (1986), Perkins (1989), Jennings (2000;2002), Chang (2003), Chang et 

al. (2005), Adobor e Daneshfar (2006) e com os estudos de Gil (2004). Ikeda, 

Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006), quando Schon (1983) desperta sobre a 

importância de trazer a realidade organizacional para dentro da sala de aula; e 

ajuda os alunos a associarem a teoria a pratica organizacional (FF27), com 

60,11% de aceitação, confirmando os estudos de McDade (1995), Gil (2004), 

Núñez (2006) e Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007). 
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Gráfico 1 – Área de Impacto dos Fatores Facilitadores - Professores 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Dos cinco fatores que se destacaram com maior incidência dois (FF07 e FF06) 

são do construto de resolução de problemas e tomada de decisões e os outros 

três estão relacionados a aquisição de conhecimento e realismo ao ensino (FF05, 

FF28 e FF27). 

Os fatores facilitadores em vermelho (Gráfico 1) representam os que 

apresentaram menores áreas de impacto, respectivamente pela ordem 

decrescente: a possibilidade da utilização tanto no ensino presencial quanto no 

ensino a distância (FF32), com apenas 19,95% de concordância, confirmando 

com o estudo de Gil (2004), nesta pesquisa os respondentes indicaram menor 

incidência. 

Assim como  auxilia os alunos a lidarem com a insegurança (FF17), com 21,31% 

de concordância, confirmando a pesquisa de Orlansky (1986); aumenta a 

confiança dos alunos na habilidade de trabalhar independentemente (FF14) (08), 

com 23,22% de aceitação, corrobora com as pesquisas de Miles, Bigs e Schubert 

(1986), Jennings (2000;2002), Chang (2003), Chang et al. (2005) e Adobor e 

Daneshfar (2006), que a média geral é de 22,62% de concordância. 

Apesar dos autores Miles, Bigs e Schubert (1986), McDade (1995), Corey (1998), 
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Jennings (2000; 2002), Chang (2003), Chang et al. (2005) Gil (2006) e Adobor e 

Daneshfar apontarem os fatores (FF11) aumenta a competência para o 

planejamento das operações de negócios, com 23,22% de pouco concordância e 

(FF12) aumenta a capacidade para implementar as ideias e planos dos alunos 

com 25,68% de pouca concordância, como facilitadores nesta pesquisa os 

professores consideraram como pouco facilitadores para a utilização do método 

do caso para o ensino. 

Ressalta que todos os fatores facilitadores na visão dos professores são vistos 

como facilitadores no aprendizado dos acadêmicos, uns se verificaram que 

facilitam mais do que outros, porém todos os fatores facilitam. 

4.1.3 Análise descritiva dos fatores limitadores na visão dos Professores 

 

Os resultados quanto aos fatores limitadores na visão dos professores são 

apresentados nas Tabelas 10 e 11 e os Gráficos 2 e 3 conforme questionário 

apresentam no anexo A. O primeiro (Tabela 10 e Gráfico 2) verifica a visão dos 

professores quanto aos fatores limitadores no aprendizado dos alunos na 

utilização do caso para o ensino e no segundo apresenta (Tabela 11 e Gráfico 3) 

os fatores que limitam a utilização do método do caso para o ensino. 

Quanto aos fatores limitadores ao aprendizado dos alunos, a Tabela 10 apresenta 

as frequências e os percentuais para cada fator, sendo destacado em negrito os 

valores do impacto médio que tiveram média acima ou próxima a 4.  
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Tabela 5 – Fatores Limitadores – Aprendizagem dos alunos – visão dos Professores 

Categ 
Pouco 

1 
2 3 4 5 6 

Muito 
7 

Impacto 
Médio 

Área 
Impacto 

Item Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  % 

FL01 26 25 36 34 20 19 7 7 9 9 4 4 3 3 2,63 -45,71 
FL02 18 17 37 35 23 22 7 7 14 13 6 6 0 0 2,81 -39,68 
FL03 16 15 37 35 17 16 21 20 10 10 3 3 1 1 2,86 -38,10 
FL04 11 10 25 24 22 21 15 14 14 13 12 11 6 6 3,53 -15,56 
FL05 28 27 29 28 15 14 8 8 15 14 7 7 3 3 2,87 -37,78 
FL06 18 17 37 35 15 14 15 14 11 10 8 8 1 1 2,92 -35,87 
FL07 24 23 24 23 23 22 13 12 7 7 7 7 7 7 3,04 -32,06 
FL08 14 13 42 40 20 19 11 10 12 11 5 5 1 1 2,85 -38,41 
FL09 11 10 30 29 20 19 16 15 13 12 10 10 5 5 3,38 -20,63 
FL10 22 21 32 30 15 14 16 15 12 11 5 5 3 3 2,91 -36,19 
FL11 33 31 32 30 13 12 10 10 6 6 7 7 4 4 2,63 -45,71 
FL12 18 17 31 30 14 13 12 11 18 17 8 8 4 4 3,20 -26,67 
FL13 12 11 18 17 17 16 11 10 20 19 11 10 16 15 4,01 0,32 
FL14 11 10 26 25 18 17 16 15 12 11 10 10 12 11 3,67 -11,11 
FL15 18 17 31 30 21 20 13 12 9 9 6 6 7 7 3,10 -30,16 
FL16 17 16 26 25 30 29 13 12 5 5 7 7 7 7 3,11 -29,52 
FL17 20 19 36 34 19 18 11 10 12 11 6 6 1 1 2,82 -39,37 
FL18 9 9 14 13 19 18 19 18 12 11 17 16 15 14 4,16 5,40 
FL19 10 10 16 15 15 14 12 11 24 23 16 15 12 11 4,14 4,76 
FL20 10 10 19 18 13 12 18 17 24 23 13 12 8 8 3,93 -2,22 
FL21 12 11 19 18 12 11 17 16 21 20 14 13 10 10 3,93 -2,22 
MÉDIA 26 25 36 34 20 19 7 7 9 9 4 4 3 3 3,26 -24,60 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

No Gráfico 2, área de impacto dos respondentes, com relação aos fatores 

limitadores, são destacados em cores verde e vermelho aos fatores mais 

ressaltados, respectivamente, os que mais e menos limitam o aprendizado dos 

alunos na utilização do método do caso. 

Os fatores em verde apresentaram maior área de impacto e representam os 

aspectos que mais limitam o aprendizado dos acadêmicos na visão dos 

professores. Os fatores que mais se destacaram foram: Falta de 

comprometimento na execução das atividades pertinentes à aplicação da 

metodologia, (FL18) com 5,40% de concordância, conforme indicam os estudos 

de Orlansky (1986) e Perkins (1989) e dependência dos níveis de motivação e 

envolvimento por parte do grupo, (FL13) com 0,32% de concordância como já 

indicava Gil (2004), aponta estes fatores como limitadores na aprendizagem dos 

alunos, com a utilização do método do caso. 

Também se destacam os fatores FL19 - falta de conhecimento teórico prévio dos 
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alunos sobre os temas abordados no caso. com 4,76 % de concordância, este 

fator se originou a partir de conversar e discussões nos grupos de estudos sobre 

o método do caso para o ensino, assim com as questões FL20 e FL21 que 

representam: a falta de conhecimento prático dos alunos sobre as atividades 

organizacionais pertinente ao caso; e falta de estímulo para busca de 

conhecimento teórico para a resolução do caso, com -2,22 % de discordância. 

 

Gráfico 2 - Área de Impacto dos Fatores Limitadores – Aprendizagem dos alunos 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Destacam-se em vermelho os fatores limitadores com menor área de impacto, 

com percentual inferior ou próximo a -40% representando os fatores que na visão 

do professores que menos limitam o aprendizado dos alunos com a utilização do 

método do caso. São eles: Baixa ênfase nos aspectos relacionados a valores e 

ética (FL11), com -45,71% de baixa concordância, que parece contrarias ao 

apontado por Orlansky (1986) de que seria um fator limitador; dificuldade em 

conectar ideias (FL01), com            -45,71% de pouco concordância, com as 

pesquisas de Orlansky (1986) e Perkins (1989). 

Outros fatores que também se destacaram com baixa concordância como fatores 

limitadores foram: dificuldade em identificar os problemas/dilemas do caso (FL02), 
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com -39,68% o que parece não corroborar com o apontado por Perkins (1989), 

Jennings (1996) e Chang et al.(2001); e complexidade da metodologia na sua 

aplicação (FL17), com -39,37% também em desacordo com à pesquisa de 

Perkins (1989). 

O bloco 3 do anexo A avalia os aspectos limitadores quanto à utilização do 

método do caso, é formado por 13 questões. A tabela 11 apresenta a média das 

respostas. 

Tabela 6 – Fatores Limitadores –Quanto à utilização do método - Professores 
 

Categ 
Pouco 

1 
2 3 4 5 6 

Muito 
7 

Impacto 
Médio 

Área 
Impacto 

Item Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  % 

FLM01 11 10 8 8 11 10 17 16 19 18 21 20 18 17 4,52 17,46 
FLM02 4 4 9 9 13 12 9 9 19 18 26 25 25 24 4,98 32,70 
FLM03 5 5 10 10 13 12 19 18 18 17 24 23 16 15 4,63 20,95 
FLM04 8 8 18 17 17 16 21 20 20 19 15 14 6 6 3,91 -2,86 
FLM05 7 7 16 15 15 14 16 15 21 20 18 17 12 11 4,24 7,94 
FLM06 6 6 12 11 14 13 15 14 21 20 18 17 19 18 4,55 18,41 
FLM07 34 32 28 27 12 11 14 13 8 8 3 3 6 6 2,69 -43,81 
FLM08 20 19 20 19 22 21 15 14 12 11 12 11 4 4 3,30 -23,49 
FLM09 14 13 15 14 18 17 15 14 12 11 17 16 14 13 3,98 -0,63 
FLM10 27 26 20 19 23 22 12 11 9 9 8 8 6 6 3,04 -32,06 
FLM11 26 25 19 18 9 9 15 14 11 10 12 11 13 12 3,51 -16,19 
FLM12 24 23 29 28 13 12 16 15 7 7 10 10 6 6 3,07 -31,11 
FLM13 17 16 22 21 17 16 19 18 12 11 9 9 9 9 3,48 -17,46 
MÉDIA 16 15 17 17 15 14 16 15 15 14 15 14 12 11 3,84 -5,40 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Destaca-se em negrito os principais fatores limitadores na visão dos professores, 

quanto à utilização do método do caso para o ensino. Pode-se verificar que os 

valores da área de impacto foram superiores aos fatores limitadores quanto ao 

aprendizado dos alunos, o que indica que os professores veem nos aspectos 

metodológicos as principais limitações do método. 

Observa-se no Gráfico 3, a área de impacto e se verifica em verde os fatores que 

mais limitam a aplicação do método do caso, que são: Baixa produção de casos 

no Brasil devido a falta de tradição e valorização (FLM02), com 32,70% de 

concordância, corroborando com estudos de Ikeda, Veludo-de-Oliveira, 

Campomar (2006); tempo excessivo na elaboração dos casos pelo professor 

(FLM03), com 20,95% de concordância e corrobora com as pesquisa de Jennings 

(1996), Chang et al. (2001), Gil (2004) e Núñez (2006). 
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Além dos fatores citados acima também se destacam os seguintes fatores 

limitadores: falta de treinamento/prática na utilização da metodologia do caso 

(FLM06), com 18,41% de concordância, corroborando com as pesquisas de 

Orlansky (1986), Perkins (1989), Gil (2004), Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar 

(2006), Núñez (2006) e Shugan (2006). 

Além de dificuldade em ter acesso as centrais de casos (FLM01), com 17,46% de 

concordância, corroborando com os estudos de Jennings (1996), Chang et al. 

(2001) e Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006); e baixa infraestrutura para 

execução e elaboração dos casos (FLM05), com 7,94% de concordancia e 

corrobora com o estudo de Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006). 

 

 

Gráfico 3 – Área de Impacto dos Fatores Limitadores à utilização de caso 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os fatores limitadores apresentados no Gráfico 3 em vermelho apresentam suas 

áreas de impacto inferiores a -20% com pouco concordância quanto a serem 

estes fatores limitadores a utilização do método. Visão da metodologia de caso 

como sendo uma estratégia de ensino ultrapassada (FLM07), com -43,81% de 

baixa concordância, não corroborando com o estudo de Shugan (2006). 

Assim como baixa relevância dos assuntos tratados nos casos disponíveis 

(FLM10), com -32,06% de pouco concordância, parecendo discordar com as 

pesquisas de Jennings (1996) e Chang et al. (2001); e afastamento dos 
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acadêmicos que possuem pensamento crítico e de confiança (FLM12), com -

31,11% de pouca concordância, não corroborando com o estudo de Shugan 

(2006). 

Observa-se que os fatores limitadores que tiveram pouca concordância quanto a 

sua limitação são de pesquisas internacionais podendo assim não retratar tão 

bem a situação desta pesquisa. 

4.2 Análise descritiva dos Fatores Determinantes na visão dos Alunos 

Neste item estão apresentados os resultados das análises descritivas, está 

dividida em três partes, a primeira é analisado as características dos alunos, em 

seguida os fatores facilitadores ao aprendizado com o método do caso e a 

terceira parte os fatores limitadores do método do caso para o ensino. 

 

4.2.1 Características dos Alunos Respondentes 

A pesquisa foi realizada com os alunos de 4 IES (FAT, SOCIES, UFPEL e 

UNIVALI), todas instituições no Sul do Brasil, no segundo semestre de 2011, que 

envolveu 451 alunos da graduação em Administração, em 10 disciplinas em 

diversos períodos. 

Quanto ao gênero dos alunos entrevistados se verifica que o gênero feminino é o 

preponderante com 55% dos respondentes em relação ao gênero masculino 

representando 45%. 

Foi questionada a idade dos respondentes, sendo que 53% dos alunos possuem 

idade entre 21 a 30 anos, 23% entre 17 a 20 anos e o restante dos alunos que 

representam mais de 10% dos entrevistados tem mais de 30 anos (Tabela 13).  

Tabela 13 – Idade dos Alunos 

Idade Alunos % 

17-20 102 23 
21-30 241 53 
31-40 35 8 
> 41 7 2 
N.I. 66 15 

Total 385 100 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Considerando que a utilização de casos para o ensino busca associar a teoria e 

prática, uma questão pertinente é a experiência dos alunos. Assim, foi indagado 

se os alunos trabalhavam e qual função executava. Destaca-se que 75% dos 

alunos trabalham, 15% não responderam a esta pergunta e somente 10% dos 

alunos não trabalham (Gráfico 4). A maioria das turmas pesquisadas foi do turno 

da noite e por esse motivo, acredita-se que a maioria dos alunos tem experiência 

de trabalho por trabalhar durante o dia. 

 

 
 

Gráfico 4 – Experiência de trabalho dos alunos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 14 apresenta a área em que os acadêmicos trabalham. Verifica-se que 

os acadêmicos que executam uma atividade estão relacionados as diversas áreas 

da gestão, 37% trabalham na área administrativa, 21% na área técnica, 20% na 

área comercial e 16% na área financeira.  

Tabela 7 – Área de Trabalho dos alunos 

Trabalha Área Nº % Trab. % 

Sim  
75% 

Administrativa 124 27 37 

Técnica 71 16 21 

Comercial 69 15 20 

Financeiro 55 12 16 

R.H. 10 2 3 

Serviços Gerais 9 2 3 

Não - 47 10 - 

N.I. - 66 15 - 
 Total 451 100 100 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Constata-se também que somente 6% trabalham nas áreas relacionadas aos 

Recursos Humanos e Serviços Gerais, tendo assim 75% dos acadêmicos de 

administração com alguma experiência pratica nas diversas áreas da gestão. 

 

4.2.2 Análise descritiva dos Fatores Facilitadores na visão dos Alunos  

 

A Tabela 15 e o Gráfico 5, apresentam os resultados dos fatores facilitadores 

quanto ao método do caso para o ensino na visão dos alunos (conforme no 

questionário do Apêndice C). Destaca-se em negrito os principais fatores que se 

destacaram, com maior (5 maiores) impacto médio. 

Tabela 8 – Frequência dos Fatores Facilitadores – Alunos 

 

Categ 
Pouco 

1 
2 3 4 5 6 

Muito   
7 

Impacto 
Médio 

Área 
Impacto 

Item Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  % 

FF01 5 1 8 2 23 5 62 14 118 26 127 28 108 24 5,42 47,45 
FF02 1 0 12 3 35 8 64 14 140 31 130 29 69 15 5,21 40,28 
FF03 0 0 11 2 29 6 49 11 121 27 135 30 106 24 5,46 48,63 
FF04 5 1 17 4 45 10 91 20 111 25 119 26 63 14 4,98 32,82 
FF05 3 1 11 2 30 7 77 17 111 25 146 32 73 16 5,24 41,46 
FF06 3 1 6 1 23 5 65 14 94 21 132 29 128 28 5,55 51,59 
FF07 1 0 7 2 24 5 51 11 95 21 132 29 141 31 5,64 54,77 
FF08 4 1 10 2 28 6 60 13 99 22 153 34 97 22 5,41 47,01 
FF09 17 4 17 4 45 10 94 21 117 26 116 26 45 10 4,78 26,16 
FF10 3 1 16 4 40 9 70 16 130 29 127 28 65 14 5,10 36,81 
FF11 4 1 10 2 40 9 75 17 132 29 131 29 59 13 5,11 36,88 
FF12 4 1 7 2 30 7 71 16 120 27 137 30 82 18 5,29 43,16 
FF13 8 2 10 2 22 5 76 17 128 28 137 30 70 16 5,21 40,35 
FF14 16 4 16 4 33 7 80 18 123 27 115 25 68 15 4,98 32,82 
FF15 6 1 10 2 28 6 80 18 127 28 126 28 74 16 5,19 39,54 
FF16 7 2 16 4 41 9 86 19 115 25 120 27 66 15 5,02 33,92 
FF17 19 4 28 6 54 12 78 17 119 26 96 21 57 13 4,70 23,28 
FF18 6 1 14 3 30 7 67 15 93 21 142 31 99 22 5,33 44,20 
FF19 7 2 14 3 38 8 64 14 104 23 138 31 86 19 5,22 40,72 
FF20 6 1 11 2 25 6 74 16 95 21 155 34 85 19 5,32 43,98 
FF21 7 2 14 3 29 6 48 11 109 24 113 25 131 29 5,44 48,04 
FF22 7 2 14 3 35 8 81 18 108 24 125 28 81 18 5,15 38,21 
FF23 6 1 13 3 31 7 76 17 110 24 127 28 88 20 5,23 40,87 
FF24 7 2 15 3 31 7 72 16 127 28 125 28 74 16 5,15 38,21 
FF25 4 1 12 3 28 6 53 12 94 21 142 31 118 26 5,48 49,37 
FF26 9 2 15 3 31 7 74 16 115 25 121 27 86 19 5,17 38,95 
FF27 6 1 13 3 22 5 68 15 92 20 133 29 117 26 5,43 47,52 
FF28 4 1 9 2 31 7 68 15 100 22 133 29 106 24 5,38 46,05 
FF29 1 0 8 2 25 6 68 15 116 26 124 27 109 24 5,43 47,82 
FF30 9 2 10 2 27 6 60 13 86 19 133 29 126 28 5,45 48,48 

Média 6 1 12 3 32 7 70 16 112 25 130 29 89 20 5,25 41,65 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Pode-se verificar no Gráfico 5, a área de impacto dos fatores facilitadores no 

aprendizado dos acadêmicos, destacam-se em verde e vermelho os principais 

fatores com maior e menor área de impacto, respectivamente. 

Os fatores facilitadores que mais se destacaram com maior área de impacto 

foram: Favorecimento à análise de um problema sob diferentes pontos de vista, 

na discussão do grupo (FF07), com 54,77% de concordância, corroborando com a 

visão dos professores desta mesma pesquisa e com os estudos de Gil(2004) e 

Núñez (2006).  

Assim com o Aumento da capacidade de identificar os problemas gerenciais 

(FF06), com 51,59% de concordância, confirmando com a visão dos professores 

desta pesquisa e com as pesquisas de Miles, Bigs e Schubert (1986), Orlansky 

(1986), Perkins (1989), McDade (1995), Corey (1998), Rees e Porter (2002), 

Jennings (2000;2002), Chang (2003), Gil (2004), Chang et al. (2005), Adobor e 

Daneshfar (2006), Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006), Núñez (2006) e 

Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007). 

Outros fatores facilitadores que se destacaram com maior incidência foram: 

Amplia a visão de Gestor sobre o funcionamento de uma empresa (FF25), com 

49,37% de concordância, corroborando com as pesquisas de Miles, Bigs e 

Schubert (1986), Jennings (2000;2002), Chang (2003), Chang et al. (2005), 

Adobor e Daneshfar (2006); Auxilia na aquisição de informações (FF03), com 

48,63 de concordância, confirmando as pesquisas de Orlansky (1986), Jennings 

(1996) e Chan et al. (2001); e estimula a criatividade (FF30), com 48,48% de 

concordância, corroborando com os estudos de Gil (2004), Núñez (2006) e 

Mauffette-Leenders. Erkine e Leenders (2007). 
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Gráfico 4 – Área de Impacto dos Fatores Facilitadores do método do caso - Alunos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ressalta-se em vermelho os fatores facilitadores, que na visão dos alunos 

obtiveram menores pontuações, os fatores são: Auxilia a lidar com a insegurança 

(FF17), com 23,28% de aceitação, corroborando com a pesquisa de Orlansky 

(1986); Auxilia a tomar decisões baseadas em informações incompletas (FF09), 

com 26,16% de concordância, confirmando as pesquisas de Miles, Bigs e 

Schubert (1986), Jennings (2000;2002), Chang (2003), Chang et al. (2005), 

Adobor e Daneshfar (2006) e Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007).  

Apesar dos autores Miles, Bigs e Schubert (1986), McDade (1995), Corey (1998), 

McDade (1995), Jennings (1996; 2000; 2002), Chang et al.(2001;2005), Chang 

(2003), Rees e Porter (2002), Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006) e 

Adobor e Daneshfar (2006) apontarem os fatores Aumentar a sua confiança na 

habilidade de trabalhar independentemente (FF14), com 32,82% de aceitação; 

aumento da sua consciência sobre as atitudes dos colegas (FF16), com 33,92% 

de pouca concordância e conservar as informações ao longo prazo (FF04), com 

32,82% de acedência, como facilitadores nesta pesquisa os alunos consideraram 

como pouco facilitadores para a utilização do método do caso para o ensino. 

Destaca que todos os fatores facilitadores na visão dos alunos são vistos como 

facilitadores no aprendizado dos acadêmicos, uns se averiguaram que facilitam 
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mais do que outros, porém todos os fatores facilitam. 

4.2.3 Análise descritiva dos Fatores Limitadores na visão dos Alunos 

 

Os resultados dos fatores limitadores à aprendizagem dos acadêmicos ao método 

do caso para o ensino, na visão dos alunos, são apresentados na Tabela 16 e o 

Gráfico 6, conforme apresenta o questionário no anexo B. Os fatores limitadores 

que mais se destacaram estão em negrito.  

Tabela 9 - Frequência dos Fatores Limitadores –– Alunos 

 

Categ 
Pouco 

 1 
2 3 4 5 6 

Muito  
7 

Impacto 
Médio 

Área 
Impacto 

Item Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  % 

FL01 80 18 94 21 91 20 94 21 61 14 21 5 10 2 3,14 -28,53 
FL02 55 12 106 24 92 20 90 20 67 15 28 6 13 3 3,32 -22,69 
FL03 57 13 79 18 102 23 96 21 63 14 43 10 11 2 3,45 -18,40 
FL04 51 11 79 18 83 18 87 19 75 17 55 12 21 5 3,68 -10,79 
FL05 49 11 73 16 82 18 87 19 84 19 49 11 27 6 3,75 -8,28 
FL06 54 12 73 16 79 18 95 21 87 19 36 8 27 6 3,67 -10,86 
FL07 56 12 66 15 76 17 83 18 72 16 64 14 34 8 3,84 -5,47 
FL08 63 14 83 18 64 14 83 18 84 19 48 11 26 6 3,64 -11,90 
FL09 45 10 85 19 69 15 79 18 80 18 57 13 36 8 3,84 -5,32 
FL10 57 13 78 17 72 16 74 16 95 21 46 10 29 6 3,72 -9,24 
FL11 70 16 78 17 91 20 81 18 80 18 36 8 15 3 3,42 -19,22 
FL12 78 17 86 19 81 18 79 18 62 14 41 9 24 5 3,40 -20,03 
FL13 46 10 88 20 84 19 95 21 74 16 48 11 16 4 3,60 -13,30 
FL14 51 11 79 18 85 19 96 21 65 14 43 10 32 7 3,67 -11,01 
FL15 62 14 75 17 74 16 96 21 65 14 55 12 24 5 3,64 -12,05 
FL16 49 11 67 15 86 19 86 19 77 17 48 11 38 8 3,82 -5,91 
FL17 51 11 72 16 101 22 79 18 86 19 36 8 26 6 3,64 -11,97 
FL18 76 17 73 16 91 20 89 20 62 14 39 9 21 5 3,42 -19,36 
FL19 56 12 74 16 79 18 84 19 77 17 52 12 29 6 3,72 -9,39 
FL20 44 10 73 16 81 18 81 18 74 16 63 14 35 8 3,88 -3,99 
FL21 69 15 78 17 80 18 82 18 72 16 32 7 38 8 3,57 -14,26 
Média 58 13 79 18 83 18 86 19 74 16 45 10 25 6 3,61 -12,95 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se no Gráfico 6 a área de impacto dos fatores limitadores à 

aprendizagem dos alunos. Em verde estão os fatores que mais limitam a para os 

respondentes, que são: Falta de conhecimento prático sobre as atividades 

organizacionais pertinentes ao caso (FL20), com -3,99% de concordância, 

corroborando com a visão dos professores (-2,22%), desta mesma pesquisa; 

Falsa impressão de confiança por não vivenciar o problema na prática (FL09), 

com -5,32% de aceitação, corroborando com o estudo de Shugan (2006).  
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Outros fatores limitadores que também se destacam são: Formulação de soluções 

forçadas, pois o caso exige resposta (FL07), com -5,47%, confirmando os estudos 

de Núñez (2006); Tempo excessivo na aplicação do caso (leitura, análise e 

discussão),(FL16), com -5,91% de concordância, apoiando as pesquisas de 

Orlansky (1986) e Gil (2004); e Variação das soluções possíveis, pois não existe 

uma única resposta (FL05) -8,28% de concordância, corroborando com a 

pesquisa de Orlansky (1986). 

 

  

Gráfico 5 – Área de Impacto dos Fatores Limitadores na visão dos Aluno 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os fatores limitadores na visão dos alunos que apresentaram menor a área de 

impacto se destacam em vermelho corresponde: Dificuldade em conectar ideias 

(FL01), com -28,53% de baixa aceitação, não apoiando com os estudos de 

Orlansky (1986) e Perkins (1989); Dificuldade em identificar os problemas/dilemas 

do caso (FL02), com -22,69% de pouca aceitação, não confirmando os estudos 

de Perkins (1989), Jennings (1996) e Chan et al. (2001); e Sonegação de 

informação para evitar a exposição perante o grupo (FL12), com -20,03% de 
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baixa aceitação, não apoiando com a pesquisa de Orlansky (1986).  

Verifica-se que na visão dos respondentes os fatores que tiveram menor 

concordância foram de autores internacionais, podendo assim não retratar tão 

bem a situação desta pesquisa. 

4.3 Comparativos: visão de Professores x Alunos  

Para relacionar a visão dos professores e alunos sobre os fatores facilitadores e 

limitadores da utilização do método de caso, foi desenvolvida análise de 

correlação entre os fatores facilitadores e limitadores, análises fatoriais em cada 

grupo de respondentes (Professores e Alunos) e análise de variância (ANOVA), 

para verificar a existência de diferenças entre os grupos de respondentes. 

4.3.1 Análise de comparativa em os Fatores Facilitadores e Limitadores  

 

Ao se comparar as áreas de impacto da percepção dos professores e alunos dos 

fatores facilitadores, com cada questão (Gráfico 7), em ordem de valores do maior 

para o menor na visão dos professores. Verifica-se que as respostas de 

professores e alunos apresentam similaridade nos resultados. 

 

Gráfico 6 – Área de Impacto dos Fatores Facilitadores: percepção de Professores e Alunos 
Fonte: dados da pesquisa 
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Quanto aos fatores limitadores, se observar no Gráfico 8 que a área de impacto 

para os Professores, é inferior à maioria das questões em relação à percepção 

dos alunos. Ou seja, os alunos percebem os fatores limitadores de uma forma 

mais crítica do que os professores. As questões estão ordenadas de maior para 

menor na visão dos Professores. Observa-se que na visão dos professores 

existem fatores que limitam a aprendizagem dos alunos, porem na visão dos 

alunos eles não consideram esses fatores limitantes (FL18, FL19 e FL13), 

havendo uma discordância das visões. 

 

Gráfico 7 – Área de Impacto dos Fatores Limitadores: percepção de Professores e Alunos 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para verificar a existência de uma correlação entre professores e alunos, foi 

realizada a análise de correlação através da média da área de impacto de cada 

questão dos fatores facilitadores e limitadores na visão de professores e alunos. 

Verifica-se correlação positiva entre os dois grupos (Tabela 17), porém 

significativa somente para os fatores facilitadores.  
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Tabela 10 – Correlação entre fatores facilitadores – Professores e Alunos 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se pelo Gráfico 8 que existe mais discrepância entre as visões de 

professores e alunos quanto aos fatores limitadores. Com os alunos menos 

críticos em relação ao método do caso do que o professores.  

4.3.2 Análise Fatorial dos Fatores Facilitadores  

 

A partir dos dados das respostas dos professores e alunos quanto aos fatores 

facilitadores, da questão 1 até a 30, desenvolveu-se a análise fatorial para cada 

grupo de respondente. As matrizes completas das analises fatoriais então no 

Apêndice D. 

Os blocos foram agrupados segundo o critério de Cattell (1966) que propôs que o 

número de fatores fosse determinado graficamente utilizando o teste Screen 

apresentados no Apêndice E. Para o autor, o número de fatores se verifique no 

teste Screen, averiguando onde a queda dos autovalores seja suave e 

apresentem um nivelamento para a direita da queda do gráfico, assim, o corte 

pode ser feito.  

A Tabela 18 apresenta os resultados das análises fatoriais dos fatores 

facilitadores na percepção dos Professores e Alunos, considerando o critério de 

especificado (Cattell 1966). Utilizando a rotação Varimax normalizada em todos 

os itens que compõem os blocos 1 e o 2 denotam unidimensionalidade, bem 

como alta confiabilidade (Apêndice F), conforme o valor do alfa de Cronbach, 

acima de 0,8192 para ambas as análises, conforme indicado por Virgilitto et al. 

(2010).  

Correlação entre Professores e Alunos 
Fatores Facilitadores e Limitadores 

Variável Professores FF Professores FL 

Alunos FF 
0,6762 -- 

p=,000 -- 

Alunos FL 
-- 0,2717 

-- p= ,234 
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Para os resultados da Tabela 18 a matriz foi rodada sem as questões com carga 

inferior 0,55 sendo acima do menor valor adequado para a análise dos dados 

(Pereira, 2004). Na análise fatorial na visão dos professores saíram as questões: 

FF04, FF12, FF14, FF15, FF16 e FF26. Já na visão dos alunos o número de 

questões com carga abaixo do estipulado foi maior do que os professores, 

apresenta-se as questões retiradas: FF07, FF09, FF10, FF11, FF12, FF13, FF14, 

FF15, FF16, FF23, FF24, FF25, FF26, FF27, FF28 e FF29. 

Tabela 118 – Análise Fatorial – Fatores Facilitadores na visão dos Professores e Alunos 

 
Fatores Facilitadores na visão dos 

Professores 
Em negrito carga >,55 

  Alpha Cr. 0,9414 Alpha Cr. 0,9199 

Quest Fator -1 Fator - 2 

FF01 0,6560 0,2056 

FF02 0,6492 0,0700 

FF03 0,5842 0,2337 

FF05 0,7121 0,2054 

FF06 0,7538 0,2663 

FF07 0,7324 0,1709 

FF08 0,7536 0,1692 

FF09 0,6159 0,2066 

FF10 0,6241 0,3813 

FF11 0,6930 0,3732 

FF13 0,6900 0,2553 

FF17 0,4208 0,6609 

FF18 0,0969 0,8374 

FF19 0,2598 0,8120 

FF20 0,2818 0,8489 

FF21 0,2408 0,7821 

FF22 0,2623 0,8479 

FF23 0,3944 0,6248 

FF24 0,6139 0,4758 

FF25 0,6877 0,3494 

FF27 0,7322 0,2480 

FF28 0,6572 0,2915 

FF29 0,6991 0,3345 

FF30 0,5739 0,4066 

Autoval 8,3496 5,6765 
% Varia 0,3479 0,2365 

 

Fatores Facilitadores na visão dos       
Alunos 

Em negrito carga >,55 

  Alpha Cr 0,8377 Alpha Cr. 0,8192 

Quest. Fator -1 Fator - 2 

FF01 0,1132 0,7691 

FF02 0,1140 0,7619 

FF03 0,1029 0,7353 

FF04 0,2593 0,5820 

FF05 0,1987 0,5960 

FF06 0,3021 0,6092 

FF08 0,3209 0,5754 

FF17 0,6341 0,1930 

FF18 0,7177 0,1704 

FF19 0,7430 0,1619 

FF20 0,7243 0,2292 

FF21 0,7239 0,1873 

FF22 0,6709 0,1450 

FF30 0,5893 0,2133 

Autov 3,6526 3,3554 
% Vari 0,2609 0,2397 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Os fatores foram nomeados a partir de análise das questões em cada fator dos 
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facilitadores, levando em considerações as competências, divididas em 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. Através da análise, foi possível 

nomearam-se os fatores, sendo o primeiro um fator misto para os professores os 

Conhecimentos/Habilidades e o segundo fator com as Atitudes. Já para os 

alunos, o primeiro fator foi as Atitudes e o segundo os Conhecimentos conforme 

Tabela 18. 

4.3.3 Análises de Variância (ANOVA) dos Fatores Facilitadores na visão dos 

Professores 

 

A partir da base de dados dos fatores facilitadores na visão os professores, foi 

desenvolvida uma matriz com os escores fatoriais gerados através da analise. Os 

escores fatoriais geram coeficientes que representam os valores da variável 

gerada da análise fatorial. A matriz dos coeficientes são úteis quando se quer 

realizar novas análises sobre os fatores. Através dos escores fatoriais foram 

realizados as análises de variância para verificar a existência de diferenças entre 

grupos dos respondentes. 

Buscou-se identificar a existência de diferença significativa (p<0,05) entre os 

grupos dos respondentes. Para os professores foram segmentados em 4 

características: gênero, nível de formação, quanto a utilização do método e um 

agrupamento das IES com tradição no uso do método do caso no Brasil, que, 

segundo Fachin, Tanure e Duarte (2007) as IES incluídas neste grupo são: UFRJ, 

FGV, USP, PUC-PR, UFPB, UFRGS, INSPER e UFMG. As demais IES 

integraram o segundo grupo sem tradição (ST). Para os alunos as variáveis de 

segmentação de grupos foi o gênero, idade, trabalho e ano de formação dos 

alunos. 
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IES GRUPO; LS Means

Current effect: F(1, 120)=6,3875, p=,01279

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gráfico 8 – ANOVA dos Professores quanto aos Grupos de IES com tradição de uso no 
método do caso 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Pode-se verificar através das análises de variância (ANOVA) que os professores 

quanto ao gênero, nível de formação e quanto à utilização do método não 

apresentaram diferença entre as médias, já para o agrupamento das IES com 

tradição do método do caso para ensino no Brasil apresentou diferença 

significativa, tanto para o fator de conhecimento quanto ao de atitude e observa-

se que as IES que não possuem tradição vem que facilitam mais que as IES que 

já possuem uma tradição, como se pode observar no Gráfico 9. 

 

4.3.4 Análises de variância (ANOVA) dos fatores facilitadores na visão dos 

Alunos 

 

Com a base dos fatores facilitadores na visão dos alunos, desenvolve-se uma 

matriz com os escores fatoriais gerados através da analise. Os escores fatoriais 

geram coeficientes que representam os valores da variável gerada da analise 

fatorial.  

Verificou-se através da analise de variância (ANOVA) o relacionamento dos 

respondentes, segundo ao de gênero, aos grupos de idade, se trabalha e o ano 

letivo. Quanto ao gênero e idade não apresentaram diferença entre as médias, já 

para o agrupamento do ano letivo e trabalho apresentaram diferenças 
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significativas, conforme apresentados nos Gráficos 10 e 11.  

As análises apresentadas no gráfico 10 expõem os dois fatores de atitude 

conhecimento e os anos letivos dos acadêmicos, se verifica que no fator de 

atitude não tem uma diferença significativa (p<0,05) entre os períodos, porém 

quanto ao fator de Conhecimentos apresenta diferença entre o 1 ano e o 4 ano. 

Verifica-se que o 1 (ano) vê que facilita mais o conhecimento do que para os 

alunos do 4 (ano) e para o grupo do 3 (ano) permanece no centro dos dois. 

Ano; LS Means

Current effect: F(2, 448)=2,4995, p=,08327

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gráfico 9 – ANOVA dos Fatores Facilitadores na visão de Alunos quanto ao Ano de estudo. 
Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 10 – ANOVA dos Fatores Facilitadores na visão de Alunos quanto ao trabalho 
Fonte: dados da pesquisa 
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No Gráfico 11, a variável de controle refere-se ao acadêmico possuir um 

emprego, observando-se que para o fator de conhecimento não houve diferença 

significativa (p<0,05), porém, para o fator de atitude, apresentou diferença entre o 

grupo que trabalha e o que não trabalha, observando-se também que, para os 

alunos que trabalham o método facilita a explorar mais as suas atitudes contrárias 

ao grupo que não trabalha. 

 

 

4.3.5 Análise Fatorial dos Fatores Limitadores na visão de Professores e 

Alunos 

 

Após as análise dos dados das respostas dos professores e alunos, dos fatores 

limitadores, da questão 1 até a 21, desenvolveu-se uma analise fatorial para cada 

grupo. Os blocos foram agrupados segundo Cattell (1966) que propõe que o 

numero de fatores podem ser determinados graficamente utilizando o teste 

Screen apresentado no Apêndice E. Todos os itens que compõem os blocos 1 e o 

2 denotam unidimensionalidade, assim como alta confiabilidade, conforme o valor 

do alfa de Cronbach, que é acima de 0,8226 para ambas as análises (Tabela 19). 

Desenvolveu-se, para facilitar o estudo, a realização de uma rotação Varimax 

normalizada nos fatores, também foram retiradas as questões das analises 

fatoreis com carga inferior 0,55 sendo acima do menor valor adequado para a 

análise dos dados (Pereira, 2004). Na análise fatorial na visão dos professores 

saíram as questões: FL04 e FL14. Já na visão dos alunos o número de questões 

com carga abaixo do estipulado foi maior do que os professores, apresenta-se as 

questões retiradas: FL09, FL12, FL13, FL14, FL15 e FL16. 
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Tabela 19 – Análise Fatorial – Fatores Limitadores na visão de Professores e Alunos 

 
Fatores Limitadores na visão dos Professores 

Em negrito carga >,55 

Quest Fator - 1 Fator - 2 
 Alpha Cr. 0,9382 Alpha Cr. 0,8226 

 
Atitudes Met. Caso 

FL01 0,7065 0,0461 

FL02 0,7627 0,0126 

FL03 0,6199 0,3601 

FL05 0,6839 0,1129 

FL06 0,6116 0,1882 

FL07 0,7102 0,0934 

FL08 0,6021 0,2177 

FL09 0,6681 0,1006 

FL10 0,6186 0,2644 

FL11 0,6577 0,2286 

FL12 0,6361 0,1960 

FL13 0,5809 0,3891 

FL15 0,0585 0,8945 

FL16 0,1618 0,8036 

FL17 0,2584 0,7998 

FL18 0,5769 0,1878 

FL19 0,6794 0,1225 

FL20 0,6627 0,1600 

FL21 0,5527 0,2456 

Autoval. 6,8126 2,7801 
% Variâ 0,3586 0,1463 

 

Fatores Limitadores na visão dos Alunos 
Em negrito carga >,55 

Quest; Fator - 1 Fator - 2 
 Alpha Cr 0,9123 Alpha Cr. 0,8730 

 
Atitudes Conhecimentos 

FL01 0,7578 0,1628 

FL02 0,8091 0,1279 

FL03 0,7849 0,2139 

FL04 0,6271 0,3230 

FL05 0,7009 0,2012 

FL06 0,6024 0,3790 

FL07 0,5846 0,4784 

FL08 0,5864 0,4423 

FL10 0,5986 0,3400 

FL11 0,6177 0,3135 

FL17 0,6312 0,3507 

FL18 0,3716 0,7039 

FL19 0,2144 0,8575 

FL20 0,1977 0,8377 

FL21 0,2887 0,7875 

Autoval 5,2226 3,6911 
%Vari 0,3482 0,2461 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os fatores foram nomeados a partir de uma análise do teor das questões de cada 

fator. O primeiro fator para os professores foi chamado de Atitudes e o segundo 

aqui foi o Método do caso. Já, para os alunos, o primeiro fator também 

corresponde às atitudes, porém, o segundo trata-se de questões mais 

relacionadas com os Conhecimentos. 

 
4.3.6 Análise de variância (ANOVA) dos Fatores Limitadores na visão dos 

Professores e Alunos 

 

Por meio das analises fatorais dos fatores limitadores para os professores e 

alunos buscou-se verificar a existência de diferença significativa (p<0,05) entre os 

grupos dos respondentes, tanto para os professores quanto para os alunos, 
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mantiveram-se as variáveis de controle das análises anteriores. 

Quanto à análises dos fatores limitadores para os professores, desenvolveu-se as 

análises, porém, não foi identificado nenhuma diferença significativa para as 

variáveis de controle (Gênero; nível de formação; utilização do método e 

agrupamento das IES com tradição de uso do método do caso no Brasil). Já para 

os alunos, apresentou algumas diferenças, como mostra a análise a seguir. 

Verificou-se através da analise de variância (ANOVA) o relacionamento dos 

alunos, segundo o gênero, os grupos de idade, se trabalha e o ano letivo. Quanto 

ao gênero, idade e se trabalha, estes não apresentaram diferença entre as 

médias (p<0,05), já para o agrupamento do ano letivo apresentou diferenças 

significativas (Gráfico 12).  
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Gráfico 11 – ANOVA dos fatores limitadores dos alunos quanto ao ano 
Fonte: dados da pesquisa 
 
 

Verifica-se que existe diferença significativa (p<0,01) entre o 1º ano e o 4º ano no 

fator de atitudes, porem não apresentando diferença significativa para o fator de 

conhecimentos quanto ao ano. Constata-se que, para os respondentes do 1° ano, 

os fatores limitadores quanto à atitude limitam menos do que para os 

respondentes do 4º ano. 
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4.4 Discussões finais  

 

Tanto alunos quanto professores, do gênero feminino, representam mais de 55% 

dos entrevistados e 73% dos professores respondentes têm como área de 

formação a administração e atuam também na administração, quase 59%. 

Com base na pesquisa, os fatores facilitadores que mais impactam sobre os 

alunos durante a aplicação do método do caso em sala de aula, tanto na visão de 

alunos quanto na visão dos professores, são o fato de favorecer a análise de um 

problema sob diversos enfoques e o aumento da capacidade de identificar 

problemas gerenciais. Corroborando com as diversas pesquisas de Miles, Bigs e 

Schubert (1986), Orlansky (1986), Perkins (1989), McDade (1995), Corey (1998), 

Rees e Porter (2002), Jennings (2000; 2002), Chang (2003), Gil (2004), Chang et 

al. (2005), Adobor e Daneshfar (2006), Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar 

(2006), Núñez (2006) e Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007). 

Em contrapartida, os fatores que mais limitam o aprendizado, na visão dos 

professores, são a falta de comprometimento na execução das atividades, bem 

como a falta de conhecimento prévio sobre os temas abordados no caso. Já na 

visão dos alunos a falta de conhecimento prático sobre as atividades 

organizacionais pertinentes ao caso e a falsa impressão de confiança por não 

vivenciar o problema na pratica, são os principais limitantes. 

Com relação aos fatores que mais limitam a aplicação do método do caso na 

visão dos professores, fica evidente a baixa produção de casos no Brasil devido a 

falta de tradição e valorização; o tempo excessivo na elaboração dos casos pelo 

professor e falta de treinamento/prática na utilização do método do caso 

impactam diretamente na aplicação do método de caso. Confirmando os estudos 

Perkins (1989), Gil (2004), Shugan (2006), Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar 

(2006) e Núñez (2006). 

O método de caso para o ensino é uma ferramenta que, segundo Fachin, Tanure 

e Duarte (2007), pode ser utilizada para alcançar objetivos de conhecimento, de 

atitudes e habilidades, de acordo com o conteúdo do caso e a dinâmica escolhida 
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para a sala de aula. Assim sendo, é fundamental que o professor tenha 

conhecimentos e adeque o caso utilizado conforme os objetivos de ensino que 

traçou para alcançar com seus alunos. 

Mediante a pesquisa é possível verificar que dentre os professores entrevistados, 

58% utilizam o método de caso como recurso que complementa sua didática. 

Verifica-se que nem todos os professores que desenvolvem e escrevem casos 

para o ensino no Brasil utilizam em sua didática, apenas 58% dos professores 

utilizam o método. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Através da pesquisa pode verificar e identificar as variáveis que podem afetar a 

utilização do método do caso, tanto na visão dos alunos quanto dos professores. 

Considerando os objetivos da pesquisa, cabe mencionar Meirieu (1999) o qual 

afirma que a aprendizagem põe frente a frente, em uma interação que nunca é 

uma simples circulação de informações, um sujeito e o mundo, um aprendiz que 

já sabe sempre alguma coisa e um saber que só existe porque é reconstruído. 

Neste sentido conclui-se que é fundamental identificar quais os fatores que 

interferem limitando ou facilitando a utilização do método de caso para que os 

professores percebam a importância deste método para o ensino e para que os 

alunos compreendam que é possível diversificar as aulas, mas que é necessário o 

comprometimento deles. 

Assim sendo, o método do caso, quando formulado a partir de questões reais que 

são vivenciadas nas organizações, permitem que os alunos discutam e reflitam 

sob diferentes pontos de vista orientados pelo professor. 

Contata-se que os fatores que mais facilitam na visão de professores e alunos 

são o fato de favorecer a análise de um problema sob diversos pontos de vista e o 

aumento da capacidade de identificar problemas gerenciais. Já para os fatores 

limitantes, na visão dos professores, destaca-se a baixa produção de casos no 

Brasil devido à falta de tradição e valorização e tempo excessivo na elaboração 

dos casos pelo professor; na visão dos alunos a falta de conhecimento prático 

sobre as atividades organizacionais pertinentes ao caso e a falsa impressão de 

confiança por não vivenciarem o problema na prática. 

Verifica-se que existiram algumas limitações no processo de desenvolvimento da 

pesquisa, os fatores identificados pela teoria já foram pré-determinados como 

sendo facilitadores e limitadores, constatou por parte de alguns respondentes a 

dificuldade de interpretação do questionário (professores). O processo de 

aplicação dos caso (alunos) pode ter tido algumas variações, pois, foi aplicado por 

vário professores, uma variedade de casos aplicados em várias disciplinas 
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(alunos). Assim como não houve controle sobre a tipologia dos casos aplicados. 

Sugere-se para futura pesquisa um aprofundamento das competências 

desenvolvidas através do método do caso, assim como a comparação com outras 

metodologias ativas no processo de ensino na graduação em Administração. 

Assim como a reaplicação do questionário em senários diversos assim como em 

números maior de respondentes. Fazer novas pesquisas mantendo o mesmo 

caso e a mesma disciplina e verificar o impacto do método do caso no ambiente 

organizacional, assim como fazer novas pesquisa em cursos de pós-graduação. 

Por fim, recordando-se os ensinamentos de Piaget, o conhecimento é a 

experiência que é adquirida através da interação com o mundo, as pessoas e as 

coisas. Dessa forma, ensinar é sempre um processo indireto, onde o aluno 

interpreta o que ouve à luz de sua própria experiência e conhecimento. Portanto, 

o Método do Caso, ao estimular o aluno a “viver” uma situação real, torna esta 

“vivência” parte fundamental do processo de construção do aprendizado, 

permitindo que o aluno se qualifique para atuar nas empresas contribuindo 

significativamente para sua atuação social apto a acompanhar o ritmo das 

mudanças atuais. 
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APÊNDICE A – QUADRO DOS FATORES DETERMINANTES DO MÉTODO DO CASO 

Fatores Facilitadores Autores Questões 

Construto : Conhecimento (aquisição e a integração) 

Aquisição de conhecimentos sobre a 
operação de uma empresa. 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Corey (1998) (1998); Jennings 
(2000;2002); Chang (2003); Chang et al. (2005); Adobor e 
Daneshfar (2006) 

01 - Proporciona novos 
conhecimentos sobre a operação de 
uma empresa. (C) Transferência de conhecimentos e técnicas Jennings (1996); Chang et al. (2001) 

Os casos ampliam os conceitos Orlansky (1986) 

Profundo contra a superficialidade da 
aprendizagem; 

Rees e Porter (2002) 

02 - Proporciona maior 
aprofundamento do conteúdo em 
relação às outras metodologias de 
ensino. (C) 

Conservar a informação à longo prazo Orlansky (1986); Jennings (1996); Chang et al. (2001) 

03 - Auxilia na aquisição de 
informações. (C) 

04 – Ajuda a conservar as 
informações ao longo prazo. (C) 

Amplia a visão de Administração dos alunos, 
integrando assuntos e departamentos 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Rees e Porter (2002); Jennings 
(2000;2002); Chang (2003); Chang et al. (2005); Gil (2004); Ikeda, 
Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006); Núñez (2006); Adobor e 
Daneshfar (2006) 

05 - Ajuda a integrar a aprendizagem 
em diversas áreas: (Contab., 
Finanças, Marketing, etc.). (C) 

Construto : Resolução de problemas e tomada de decisões 

Desenvolvimento da capacidade analítica 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Perkins (1989); McDade (1995); 
Rees e Porter (2002); Jennings (2000;2002); Chang (2003); Chang 
et al. (2005); Gil (2004); Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar 
(2006); Núñez (2006); Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders 
(2007); Adobor e Daneshfar (2006); Corey (1998). 

06 - Aumenta a capacidade de 
identificar os problemas gerenciais. 
(H) 

Desenvolve a habilidade de diagnosticar Rees e Porter (2002) 

Desenvolve o pensamento crítico McDade (1995); Corey (1998) 

Desenvolve o Pensamento lógico Orlansky (1986); McDade (1995); Núñez (2006) 

Favorece a análise de um problema 
segundo diferentes pontos de vista; 

Gil (2004); Núñez (2006) 07 - Favorece à análise de um 
problema sob diferentes pontos de 
vista, na discussão do grupo. (H) 

Conduz os alunos a procurar mais de uma 
resposta correta 

Gil (2004) 
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Fatores Facilitadores Autores Questões 

Desenvolve a compreensão para resolução 
de problemas 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

08 - Aumenta a compreensão para 
usar as informações na resolução de 
problemas. (H) 
 

Construto : Planejamento e implementação 

Desenvolve a habilidade de tomada de 
decisão em informações incompletas 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007); 
Adobor e Daneshfar (2006) 

09 - Auxilia a tomar decisões 
baseadas em informações 
incompletas. (H) 

Desenvolve a confiança para resolução de 
problemas práticos 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

10 - Aumenta a confiança na 
habilidade para resolver problemas 
práticos. (A) 

Incentiva os alunos a imaginar alternativas e 
explorar pontos fortes e fracos. 

McDade (1995); Corey (1998) 11 - Aumenta a competência para o 
planejamento das operações de 
negócios. (H) 

Amplia a competência para o planejamento 
e das operações 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

Aprendizagem Ativa Orlansky (1986); Perkins (1989); Gil (2004) 

12 - Aumenta a capacidade para 
implementar suas ideias e planos. (A) 

Desenvolve a capacidade de implementar 
ideias e planos 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

Desenvolve a habilidades intelectuais; Orlansky (1986); Corey (1998) 

Exige um alto grau de atividade mental dos 
estudantes 

Orlansky (1986); Perkins (1989); McDade (1995) 

Revisão de  política e  práticas 
organizacionais 

Rees e Porter (2002) 
13 - Auxilia na revisão de políticas e 
práticas organizacionais. (C) 

Construto : Trabalhar de forma independente 

Desenvolve a habilidade de trabalhar 
independentemente 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

14 - Aumenta a confiança na 
habilidade de trabalhar 
independentemente. (A) 

Construto : Consciência dos sentimentos e crenças 

Sentimento de importância Orlansky (1986); Núñez (2006) 

15 - Aumenta a consciência sobre 
suas atitudes administrativas. (A) 

Desafia os estudantes a identificar e 
questionar sobre suas próprias atitudes 

McDade (1995); Jennings (1996); Chang et al. (2001); Núñez (2006) 

Consciência de seus próprios sentimentos e 
crenças 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 
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Fatores Facilitadores Autores Questões 

Os alunos ganham envolvimento intelectual 
e emocional com o realismo em ambientes 
de instrução 

McDade (1995); Jennings (1996); Chang et al.(2001); Rees e Porter 
(2002); Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006) 16 - Aumenta a consciência sobre as 

atitudes dos colegas. (A) 
Consciência dos sentimentos e crenças dos 
membros do grupo 

Jennings (2000;2002); Chang (2003); Chang et al. (2005); Adobor e 
Daneshfar (2006) 

Os alunos aprendem a lidar com a 
insegurança 

Orlansky (1986) 
17 - Auxilia a lidar com a insegurança. 
(A) 

Construto : Trabalho em equipe 

Desenvolve as habilidades de comunicação 
interpessoal e de ouvir 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Orlansky (1986); Jennings 
(2000;2002); Chang (2003); Chang et al.(2005); Núñez (2006); 
Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007); Adobor e Daneshfar 
(2006) 

18 - Aumenta a capacidade de 
comunicação com os seus colegas. 
(A) 

Desenvolve o trabalho em equipe e a 
aprendizagem colaborativa 

McDade (1995); Rees e Porter (2002); Gil (2004); Núñez (2006); 
Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007) 19 - Aumenta a habilidade de fornecer 

informações para os colegas. (A) Desenvolve a habilidade em fornecer 
informações para os membros do grupo. 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

Desenvolve a flexibilidade e o 
posicionamento maduro das situações 

Núñez (2006) 
20 - Aumenta sua eficácia como 
participante na resolução de 
problemas em grupo. (A) 

Neutralidade para explorar os problemas Jennings (1996); Chang et al. (2001) 

 
Desenvolve a eficácia em resolver 
problemas em grupo. 

Miles, Bigs e Schubert (1986 Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

Resulta um interesse para o grupo 
Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Núñez (2006); Adobor e Daneshfar (2006) 

21 - Motiva o trabalho em grupo. (A) 

Desenvolve a habilidade em ajudar as 
pessoas a resolverem conflitos. 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005);  Adobor e Daneshfar (2006) 

22 - Ajuda nas resoluções de 
conflitos. (A) 

Construto : Mudança de comportamento 

Experiências de novos comportamentos 
Miles, Bigs e Schubert (1986 Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

23 - Proporciona experimenta um 
comportamento que conhecia e ainda 
não havia vivenciado. (A) 

Desenvolve a responsabilidade, julgamento 
e a sabedoria 

Jennings (1996); Chang et al. (2001) 
24 - Propicia a adoção de novos 
comportamentos administrativos. (A) 
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Fatores Facilitadores Autores Questões 

Aquisição de novos comportamentos 
Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

Construto : Gestão (como perspectiva e como gestor) 

Aumento na ilustração de alguns pontos 
específicos, questões e princípios de gestão 

Miles, Bigs e Schubert (1986 Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

25 - Amplia a sua visão de Gestor 
sobre o funcionamento de uma 
empresa. (C) 
 

Aquisição de conhecimentos sobre si na 
atividade da gestão. 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

26 – Permite aprende algo sobre você 
como gerente. (C) 
 

Construto : Realismo no ensino 

Os acadêmicos desenvolvem e testam 
as teorias com pessoas e  as organizações 

McDade (1995); Núñez (2006) 
27 - Ajuda a associar a teoria à prática 
gerencial. (C) Aplicação da teoria na prática e da prática para a 

teoria 
McDade (1995); Gil (2004); Núñez (2006); Mauffette-Leenders, Erkine e 
Leenders (2007) 

Exige que os estudantes trabalhem com 
problemas reais. 

Miles, Bigs e Schubert (1986); Perkins (1989); Jennings (2000;2002); 
Chang (2003); Chang et al. (2005); Gil (2004); Ikeda, Veludo-de-Oliveira, 
Campomar (2006); Adobor e Daneshfar (2006) 

28 - Agrega realismo organizacional ao 
ensino. (C) 

Construto : Esclarecer os interesses profissionais 

Clareza das atividades da profissionais 
Miles, Bigs e Schubert (1986); Jennings (2000;2002); Chang (2003); 
Chang et al. (2005); Adobor e Daneshfar (2006) 

29 - Ajuda a esclarecer as atividades 
pertinentes à prática profissional. (C) 

Construto : Criatividade 

Estimula a criatividade dos alunos e dos 
professores; 

Gil (2004); Núñez (2006); Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007) 30 - Estimula a criatividade. (A) 

Construtos para os professores referente a utilização do método 

Construto : Método do Caso 

Ajusta-se a diferentes níveis de complexidade do 
ensino; 

Gil (2004) 
31 - Propicia a utilização em diferentes 
níveis de complexidade do ensino. 

Pode ser utilizado tanto no ensino presencial 
quanto no ensino a distancia 

Gil (2004) 
32 - Possibilita a utilização tanto no ensino 
presencial quanto no ensino a distância.  

Reaproveitamento dos casos Rees e Porter (2002); Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006) 
33 - Propicia a utilização do mesmo caso 
varias vezes.  
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Fatores Facilitadores Autores Questões 

Construto : Conhecimento (aquisição e a integração) 

Diagnosticar o nível de conhecimento e a 
habilidade do grupo 

Núñez (2006) 
34 - Ajuda a avaliar o conhecimento e a 
habilidade da classe. (C) 

Construto : Método do Caso 

O caso possuir notas de ensino  
35 - Aumenta a eficácia de sua utilização 
com as notas de ensino. 

Construto : Tempo 

O uso eficaz do tempo nas aulas 
Rees e Porter (2002); Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006); 
Mauffette-Leenders, Erkine e Leenders (2007) 

36 – Permite o melhor aproveitamento do 
tempo disponível nas aulas.  

Quadro 189: Analise dos fatores facilitadores do método do caso 
Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda:  
(C) conhecimento.  
(H) habilidade e  
(A): Atitude. 
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Para os fatores limitadores seguem os Quadros 20 e 21. O Quadro 20 trata dos 

fatores que se referem ao aprendizado dos alunos e o 21 aborda os aspectos 

relacionados à utilização do método pelos professores. 
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Fatores Limitadores Autores Questões 

Construto : Resolução de problemas e toma de decisões 

Falta analítica dos estudantes Orlansky (1986); Perkins (1989) 
01 - Dificuldade em conectar ideias. 
(H) 

Possibilidade de análise Perkins (1989); Jennings (1996); Chang et al. (2001) 
02 – Dificuldade em identificar os 
problemas/dilemas do caso. (C) 

Pouca exposição para os alunos às 
recentes ferramentas para a tomada de 
decisão 

Shugan (2006) 
03 – Baixa exposição às recentes 
ferramentas de tomada de decisão. 
(C) 

Dificuldade de pôr em prática as medidas e 
atitudes expostas; 

Orlansky (1986); Núñez (2006) 
04 - Falta de oportunidade de por em 
prática as medidas e soluções 
propostas no caso. (A) 

Variação de Hipóteses Orlansky (1986) 
05 - Variação das hipóteses, pois não 
existe uma única resposta. (H) 

Construto : Planejamento e implementação 

Enfraquecimento da investigação Shugan (2006) 
06 – Falta de necessidade da busca 
de informações complementares. (C) 

Processar e formular soluções forçadas Núñez (2006) 

07 – Formulação de soluções 
forçadas, pois o caso exige resposta. 
(posicionamento) (A) 
 
 

Construto : Consciência dos sentimentos e crenças 

Os casos são frustrantes Orlansky (1986) 
08 - Frustração durante a procura das 
possíveis soluções. (A) 

Criação de falsa confiança Shugan (2006) 
09 - Falsa impressão de confiança por 
não vivenciar o problema na prática. 
(A) 

Exigir que expressem publicamente suas 
ideias e submetam-nas a critica 

Gil (2004) 
10 - Exigência de expressar 
publicamente suas ideias e submetê-
la a crítica. (A) 

A ética não é enfatizada; 
Orlansky (1986) 

11 – Baixa ênfase nos aspectos 
relacionados à valores e ética. (A) Valores que nem sempre são questionados 
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Fatores Limitadores Autores Questões 

Construto : Trabalho em equipe 

Pouca troca de informação Orlansky (1986) 
12 – Sonegação de informações para 
evitar a exposição perante o grupo. 
(A) 

Depende de elevados níveis de motivação e 
envolvimento por parte dos alunos 

Gil (2004) 
13 - Dependência do níveis de 
motivação e envolvimento por parte 
do grupo. (A) 

Construto: Realismo no ensino 

Redução do realismo Orlansky (1986); Perkins (1989); Shugan (2006); Núñez (2006) 14 - Redução e simplificação do 
realismo. (A) Simplificação da dinâmica da vida real Shugan (2006); Núñez (2006) 

Construto : Tempo 

Disponibilidade de Tempo: estudantes 
Perkins (1989); Jennings (1996); Chang et al. (2001); Gil (2004); 
Núñez (2006) 

15 - Tempo excessivo na preparação 
para utilização da metodologia 
(esclarecimento da dinâmica da 
metodologia). (MC) 

Disponibilidade de Tempo: ensinar com a 
caso 

Orlansky (1986); Gil (2004) 
16 - Tempo excessivo na aplicação 
do caso (leitura, análise e discussão). 
(MC) 

Construto :Método do Caso 

Complexidade da metodologia Perkins (1989) 
17 - Complexidade da metodologia na 
sua aplicação. (MC) 

Falha de execução dos alunos Orlansky (1986); Perkins (1989) 
18 – Falta de comprometimento na 
execução das atividades pertinentes à 
aplicação da metodologia. (A) 

Construto : Conhecimento (aquisição e a integração) 

Falta de conhecimento teórico prévio dos 
alunos 

 
19 – Falta de conhecimento teórico 
prévio dos alunos sobre os temas 
abordados no caso. (C) 

Falta de conhecimento prático dos alunos  

20 – Falta de conhecimento prático 
dos alunos sobre as atividades 
organizacionais pertinente ao caso. 
(C) 
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Fatores Limitadores Autores Questões 

Falta de estimulo para busca de 
conhecimento teórico 

 
21 – Falta de estimula para busca de 
conhecimento teórico para a 
resolução do caso. (C) 

 
Quadro 20: Análise dos fatores limitadores na aprendizagem dos alunos 
Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: (C) conhecimento. (H) habilidade e (A): Atitude. 
 

O Quadro 21 apresenta os fatores limitadores para a utilização do método do caso, na visão dos professores. 

Construto : Método do Caso 

Dificuldade no acesso de Casos 
Jennings (1996); Chang et al. (2001); Ikeda, Veludo-de-Oliveira, 
Campomar (2006) 

01 - Dificuldade em ter acesso as 
centrais de casos (banco de casos). 

Falta de tradição na produção de casos no 
Brasil Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006) 

02 - Baixa produção de casos no 
Brasil devido a falta de tradição e 
valorização. Pouca valorização da produção de casos. 

Construto : Tempo 

Disponibilidade de Tempo: 
elaboração/seleção dos casos 

Jennings (1996); Chang et al. (2001); Gil (2004); Núñez (2006) 

03 - Tempo excessivo na elaboração 
dos casos pelos professores. 

04 - Tempo excessivo na seleção dos 
casos pelo professor. 

Construto : Método do Caso 

Falta de infraestrutura para a elaboração e 
execução da metodologia 

Ikeda, Veludo-de-Oliveira, Campomar (2006) 
05 - Baixa infraestrutura para 
execução e elaboração dos casos. 

Experiência do Docente 
Perkins (1989); Gil (2004); Shugan (2006); Ikeda, Veludo-de-
Oliveira, Campomar (2006); Núñez (2006) 06 - Falta de treinamento/prática na 

utilização da metodologia do caso. 
Pratica do Docente 

Orlansky (1986); Perkins (1989); Gil (2004); Ikeda, Veludo-de-
Oliveira, Campomar (2006) 

Fatores Limitadores Autores Questões 
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Metodologia socrática anterior ao clássico Shugan (2006) 
07 – Visão da metodologia do método 
do caso como sendo uma estratégia 
de ensino ultrapassada. 

Os casos possuem uma vida útil cuta Gil (2004) 
08 - Caso possuir vida curta 
(desatualizam rapidamente). 

O caso não possuir notas de ensino 
 

09 – Inexistência de notas de ensino 
no caso. (util. recomend,. anál. do 
caso, etc) 

Relevância dos assuntos dos casos 
disponíveis 

Jennings (1996); Chang et al. (2001) 
10 - Baixa relevância dos assuntos 
tratados nos casos disponíveis. 

Seu sucesso depende do envolvimento dos 
outros professores 

Gil (2004) 

11 – Necessidade de envolvimento de 
outros professores para um maior 
desenvolvimento do conteúdo 
abordado (inter-relacionamento). 

Afastamento dos melhores acadêmicos com 
que possuem pensamento critico e de 
confiança 

Shugan (2006) 
12 - Afastar os acadêmicos que já 
possuem pensamento crítico e de 
confiança. 

Subjetividade no sistema de avaliação. Orlansky (1986) 
13 - Subjetividade da avaliação dos 
resultados alcançados pela classe. 

Quadro 19: Análise dos fatores limitadores para a utilização do método para o ensino. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 
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APÊNDICE D – ANÁLISE FATORIAL- FATORES FACILITADORES E 

LIMITADORES PARA PROFESSORES E ALUNOS 

  

 

 

 

 

 

 

Análise Fatorial - Fator 
Facilitadores na visão dos 

Professores 
em negrito carga < ,55 

Quest. Fator1 Fator 2 

FF01 0,6630 0,2030 

FF02 0,6675 0,0905 

FF03 0,5916 0,2292 

FF04 0,5076 0,2980 

FF05 0,7064 0,2170 

FF06 0,7395 0,2955 

FF07 0,7295 0,1486 

FF08 0,7395 0,2063 

FF09 0,5865 0,2480 

FF10 0,5848 0,4619 

FF11 0,6634 0,4421 

FF12 0,4757 0,5304 

FF13 0,6601 0,3363 

FF14 0,4618 0,5567 

FF15 0,5252 0,5854 

FF16 0,4422 0,6265 

FF17 0,3803 0,7046 

FF18 0,0678 0,7867 

FF19 0,2267 0,8019 

FF20 0,2450 0,8200 

FF21 0,2087 0,7453 

FF22 0,2216 0,8331 

FF23 0,3474 0,6683 

FF24 0,5680 0,5678 

FF25 0,6562 0,4052 

FF26 0,5220 0,5811 

FF27 0,7190 0,2510 

FF28 0,6436 0,2720 

FF29 0,6865 0,3426 

FF30 0,5634 0,4250 

Autoval. 9,3100 7,6858 

% Varian. 0,3103 0,2562 
 

Análise Fatorial - Fator 
Facilitadores na visão 

dos Alunos 
em negrito carga < ,55 

Quest. Fator 1 Fator 2 

FF01 0,1188 0,7344 

FF02 0,1073 0,7164 

FF03 0,0775 0,7069 

FF04 0,2403 0,5559 

FF05 0,1967 0,5532 

FF06 0,2876 0,6013 

FF07 0,3165 0,5007 

FF08 0,2852 0,5862 

FF09 0,3402 0,3949 

FF10 0,4106 0,5343 

FF11 0,3952 0,5337 

FF12 0,3794 0,5488 

FF13 0,3654 0,4990 

FF14 0,4373 0,3127 

FF15 0,5337 0,4150 

FF16 0,5137 0,3263 

FF17 0,6195 0,1778 

FF18 0,6281 0,1446 

FF19 0,6865 0,1133 

FF20 0,6840 0,2137 

FF21 0,6874 0,1574 

FF22 0,6565 0,1328 

FF23 0,5183 0,3208 

FF24 0,5554 0,3570 

FF25 0,5059 0,4183 

FF26 0,5358 0,2730 

FF27 0,5342 0,3429 

FF28 0,5462 0,3138 

FF29 0,5379 0,3633 

FF30 0,6141 0,2186 

Autoval. 6,8413 5,8053 

  % Vari 0,2280 0,1935 
 

Analise Fatorial - Fator 
Limitadores na visão dos 

Professores 
em negrito carga < ,55 

Quest Fator 1 Fator 2 

FL01 0,6880 0,0116 

FL02 0,7576 -0,0073 

FL03 0,6253 0,3533 

FL04 0,5002 0,1811 

FL05 0,6935 0,1206 

FL06 0,6177 0,2076 

FL07 0,7031 0,1141 

FL08 0,6003 0,2257 

FL09 0,6703 0,1246 

FL10 0,6170 0,2541 

FL11 0,6475 0,2297 

FL12 0,6292 0,2001 

FL13 0,5874 0,4206 

FL14 0,5027 0,3793 

FL15 0,0409 0,8797 

FL16 0,1562 0,8055 

FL17 0,2523 0,7907 

FL18 0,5727 0,1831 

FL19 0,6737 0,1226 

FL20 0,6586 0,1699 

FL21 0,5339 0,2298 

Autov. 7,2393 2,9513 

%Vari. 0,3447 0,1405 
 

Analise Fatorial - Fator 
Limitadores na visão dos 

Alunos 
em negrito carga < ,55 

Quest Fator 1 Fator 2 

FL01 0,7475 0,1449 

FL02 0,7964 0,1186 

FL03 0,7636 0,2310 

FL04 0,6002 0,3657 

FL05 0,6836 0,2411 

FL06 0,5713 0,4042 

FL07 0,5714 0,4863 

FL08 0,5764 0,4376 

FL09 0,5067 0,5290 

FL10 0,5895 0,3632 

FL11 0,5937 0,3511 

FL12 0,4119 0,5099 

FL13 0,4979 0,4504 

FL14 0,4441 0,5498 

FL15 0,5345 0,4277 

FL16 0,5558 0,3164 

FL17 0,6573 0,3380 

FL18 0,3642 0,7012 

FL19 0,1828 0,8309 

FL20 0,1667 0,8313 

FL21 0,2609 0,7773 

Autov. 6,4487 5,0465 

%Vari 0,3071 0,2403 
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APÊNDICE E – TESTE SCREEN ANALISE FATORIAL DOS FATORES 

FACILITADORES E LIMITADORES NA VISÃO DE PROFESSORES E ALUNOS 
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Figura 1 – Fatores Facilitadores – Professores e Alunos 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 2 – Fatores Limitadores – Professores e Alunos 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE F – ALPHA DE CRONBACH DOS FATORES FACILITADORES E 

LIMITADORES PARA PROFESSORES E ALUNOS 

Fatores Facilitadores 
Professores  

Alpha de Cronbach: 
0,962464  

FF01 0,961649 

FF02 0,962354 

FF03 0,961834 

FF04 0,962353 

FF05 0,961371 

FF06 0,960973 

FF07 0,961725 

FF08 0,961364 

FF09 0,961917 

FF10 0,960905 

FF11 0,960446 

FF12 0,961076 

FF13 0,961046 

FF14 0,961048 

FF15 0,960528 

FF16 0,960789 

FF17 0,960770 

FF18 0,962041 

FF19 0,961114 

FF20 0,960942 

FF21 0,961519 

FF22 0,960995 

FF23 0,961152 

FF24 0,960371 

FF25 0,960817 

FF26 0,960590 

FF27 0,961196 

FF28 0,961528 

FF29 0,960956 

FF30 0,961130 
 

Fatores Facilitadores 
Alunos  

Alpha de Cronbach : 
0,937984 

FF01 0,936250 

FF02 0,936404 

FF03 0,936727 

FF04 0,936493 

FF05 0,936852 

FF06 0,935838 

FF07 0,936313 

FF08 0,935955 

FF09 0,936916 

FF10 0,935267 

FF11 0,935479 

FF12 0,935474 

FF13 0,935948 

FF14 0,936754 

FF15 0,935127 

FF16 0,935913 

FF17 0,936229 

FF18 0,936276 

FF19 0,936060 

FF20 0,935353 

FF21 0,935760 

FF22 0,936199 

FF23 0,935965 

FF24 0,935380 

FF25 0,935364 

FF26 0,936154 

FF27 0,935702 

FF28 0,935806 

FF29 0,935536 

FF30 0,935921 
 

Fatores Limitadores 
Professores  

Alpha de Cronbach: 
0,921739 

FL01 0,918457 

FL02 0,917459 

FL03 0,916758 

FL04 0,920226 

FL05 0,917180 

FL06 0,917729 

FL07 0,917003 

FL08 0,918149 

FL09 0,917527 

FL10 0,917423 

FL11 0,917104 

FL12 0,917543 

FL13 0,915820 

FL14 0,918274 

FL15 0,922360 

FL16 0,920726 

FL17 0,919057 

FL18 0,918783 

FL19 0,917193 

FL20 0,916963 

FL21 0,918987 
 

Fatores Limitadores 
Alunos  

Alpha de Cronbach: 
0,945437 

FL01 0,943369 

FL02 0,943077 

FL03 0,942347 

FL04 0,942851 

FL05 0,943112 

FL06 0,942791 

FL07 0,941901 

FL08 0,942366 

FL09 0,942242 

FL10 0,942986 

FL11 0,943049 

FL12 0,943629 

FL13 0,943177 

FL14 0,942802 

FL15 0,942946 

FL16 0,943887 

FL17 0,942418 

FL18 0,942180 

FL19 0,943053 

FL20 0,943248 

FL21 0,942671 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 


