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Resumo  
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio indicam que o ensino de 
química deve facilitar o desenvolvimento de competências e habilidades que 
possibilitem o posicionamento do aluno diante de problemas do cotidiano de forma 
crítica. Sob essa perspectiva, analisamos os planos de ensino de quatro escolas 
públicas no município de Pelotas e propomos alguma alternativa metodológica ao 
estudo de “isomeria”. Para estimularmos a argumentação dos estudantes, 
propusemos a aplicação do método de estudo de caso. O desafio dentro da nossa 
proposta foi trabalhar a metodologia originalmente aplicada no nível superior em 
uma proposta para o nível médio. Em aulas de Química, dividimos uma turma de 
terceiro ano em grupos e apresentamos o “Caso das macieiras da Serra”. Esse caso 
foi trabalhado em quatro encontros. Dentro da perspectiva de discussão das 
problemáticas envolvidas no texto, os alunos foram orientados a organizar as 
informações baseando-se no guia de resolução de casos. A essa etapa, seguiu-se a 
realização de uma pesquisa na internet referente aos dados previamente 
organizados no guia. Os dois últimos encontros foram destinados às apresentações 
dos grupos com um momento de “defesa” do posicionamento de suas soluções para 
o caso. Apenas um dos quatro grupos conseguiu resolver o caso. Contudo, a 
maioria dos alunos apontou em questionário que a utilização do caso estudado foi 
uma ferramenta que favoreceu o desenvolvimento de habilidades em aulas de 
química. 
 
(1) Alunos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência/UFPEL em 2010. 

 

 

 


