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Relatório Científico 

1. Introdução 

O projeto de pesquisa interinstitucional Mackenzie-FGV Novas Metodologias 

de Ensino em Direito: O Estudo de Caso nos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação em Direito Internacional visava a contribuir para as discussões em torno 

do uso de novos métodos em Direito Internacional.  

O projeto pretendeu estabelecer critérios que permitissem desenvolver e aplicar 

o método do caso em Direito Internacional, com o objetivo de (i) esclarecer os 



!  2

principais aspectos deste, (ii) o difundir no Brasil como um dos métodos alternativos 

contemporâneos que possibilita uma compreensão (a) do Direito Internacional como 

fenômeno multi-nível, interdisciplinar e aplicado, bem como (b) do papel global deste 

para a Política, a Economia, a Cultura, e a proteção dos Direitos Humanos. Ao mesmo 

tempo, o projeto buscava ainda (i) aprimorar metodologias aplicadas à melhoria do 

ensino de Direito Internacional nas IES e no Brasil, (ii) produzir material didático para 

cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito das IES, e (iii) inserir as IES em 

atividades científicas de redes de pesquisadores nacionais sobre Direito Internacional. 

2. Justificativa de Alteração da Composição da Equipe 

O projeto iniciou com 25 (vinte e cinco) pesquisadores, dentre os quais 

professores, pesquisadores e alunos de Graduação e de Pós-Graduação de 3 (três) IES: 

FD/UPM, FGV DIREITO SP e EPPEN/UNIFESP. A professora da EPPEN/UNIFESP 

foi convidada para um pós-doutorado no exterior exatamente durante o período da 

pesquisa, o que inviabilizou a participação dela e de sua equipe na pesquisa. Os demais 

pesquisadores e professores deixaram de participar em virtude de compromissos 

profissionais e pessoais que inviabilizaram sua dedicação de acordo com critérios 

mínimos. 

Ao final, a pesquisa contou com a participação ativa de 12 (doze) pesquisadores: 

2 (dois) professores coordenadores (Arthur Capella e Michelle Badin), de 1 (uma) 

professora da FD/UPM (Ana Cláudia Cardia), de 1 (hum) professor da FGV DIREITO 

SP (André Corrêa), de 1 (hum) pesquisador de Pós-Graduação (Douglas Castro), de 2 

(dois) pesquisadores da FGV DIREITO SP (Bruno Pegorari e Olívia Pasqualeto) – 

ambos mestrandos da Faculdade de Direito da USP, de 4 (quatro) alunos de Graduação 

da FD/UPM (Adriana Lopes, Anna Cortellini, Fernanda Maia e Renan Fortunato) e de 1 

(hum) aluno de Pós-Graduação (Mestrado) da FD/UPM (Leonardo Ribeiro) . 1

3. Justificativa de Alteração do Objeto de Pesquisa 

 Os alunos Adriana, Fernanda, Renan e Leonardo foram contemplados com a bolsa do MackPesquisa e 1

apresentaram os respectivos relatórios individuais de atividades.
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A proposta inicial tinha por objetivo desenvolver em paralelo investigações que 

permitissem diferenciar e, posteriormente, relacionar o estudo de caso como método de 

pesquisa e o método do caso como instrumento de ensino. Como sugerido pelo 

parecerista 1, e diante da alteração da composição da equipe, entendeu-se por bem 

centralizar o estudo (revisão bibliográfica e problematização das fontes consultadas) na 

compreensão vertical do uso do caso como instrumento de ensino. Essa restrição 

garantia um maior aprofundamento das discussões sobre um aspecto específico e, com 

isso, uma contribuição qualitativamente diferenciada dos resultados para o tema em 

questão. 

Nesse sentido, a pesquisa se preocupou apenas em diferenciar inicialmente o 

estudo de caso do caso didático. Em seguida, a equipe focalizou a investigação em torno 

da discussão dos critérios e dos procedimentos necessários para construir (pesquisar, 

redigir) e aplicar casos como instrumento de ensino. 

Ao mesmo tempo, seguindo a sugestão do parecerista 2, e de acordo com as 

próprias exigências de construção de um caso didático (realidade, proximidade, 

atualidade), a equipe entendeu por bem selecionar casos paradigmáticos de Direito 

Internacional relacionados à realidade e a questões relacionadas ao processo de inserção 

internacional do Brasil: (i) desastres ambientais (Samarco), (ii) segurança na região 

amazônica (OTCA), e (iii) transnacionalização de empresas privadas brasileiras em 

Angola (Capanda e Biocom).  

Dessa forma, foi possível também atender à exigência de desenvolver estudos 

em diferentes áreas da experiência internacional: Direito Internacional do Meio 

Ambiente, Cooperação Internacional por Organizações Internacionais e Direito 

Econômico Internacional. Todavia, ressalte-se desde já que o caso não tinha – como não 

tem – por objetivo examinar essas áreas do conhecimento jurídico em si mesmas, mas 

utilizá-las como pré-texto para que os alunos aprendessem temas fundamentais de 

Direito Internacional. 

Ademais, percebeu-se durante a pesquisa que os critérios de elaboração de casos 

didáticos herdados pela tradição da Administração de Empresas (paradigma de 

referência) era insuficiente para traduzir as necessidades do uso do caso didático para 

estudo em Direito. Por esse motivo, foi necessário adaptar algumas das sugestões 
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tradicionais da elaboração de casos didáticos em Administração para atender aos 

objetivos específicos de um Ensino do Direito . 2

Por fim, o projeto inicial tinha por objetivo ainda compreender a especificidade 

de uso do caso como instrumento de ensino nas disciplinas de Direito Internacional em 

cursos de Pós-Graduação em Direito.  

Como se poderá ver a seguir, (i) as possibilidades de uso do caso didático em 

qualquer nível acadêmico dependem em grande parte dos objetivos de cada professor 

para sua disciplina, (ii) a produção de casos exige um teste preliminar deles no público 

para o qual ele será direcionado, e (iii) considerando que nenhum dos professores 

ministraria cursos de Pós-Graduação durante a fase de elaboração dos casos (Segundo 

Semestre de 2016), entendeu-se que não seria adequado, em termos de coerência 

metodológica com a pesquisa, desenvolver considerações específicas para a aplicação 

de casos na Pós-Graduação . 3

4. Métodos Empregados e Etapas de Pesquisa 

Para o desenvolvimento do presente projeto de pesquisa, foram realizadas 

atividades de investigação em dois âmbitos distintos, porém intimamente relacionados. 

Como se poderá perceber nas linhas a seguir, o estudo desenvolvido no interior dessa 

pesquisa se caracterizou por ser uma pesquisa multi-método em Direito Internacional, 

abrangendo uma abordagem não apenas teórica, mas também empírica . 4

Por um lado, a pesquisa principal proposta pelo projeto de pesquisa se dirigia à 

compreensão do que é um caso didático e qual o método que deve ser utilizado para o 

construir, redigir e aplicar. Por outro lado, percebeu-se que essa discussão permaneceria 

 Essas considerações foram sistematizadas e serão apresentadas rapidamente a seguir. Uma versão mais 2

detalhada dessas considerações está em produção final para ser apresentada como o prefácio da obra 
coletiva contendo o material didático aplicado ou proposto para aplicação em cursos de Graduação em 
Direito.

 Fica registrado o convite para futuras investigações conjuntas sobre o tema. O professor da FD/UPM 3

Arthur Capella foi convidado pela Professora Clarice Seixas, do PPGDPE da FD/UPM a aplicar, em 
maneira experimental, um dos casos produzidos na Pesquisa para uma de suas turmas de Doutorado. O 
caso será aplicado em abril de 2017, razão pela qual não é possível ainda estimar seu uso na Pós-
Graduação. Mais adiante serão feitas considerações em torno dessa discussão em artigos acadêmicos 
futuros.

 Sobre a adoção de uma orientação empírica nos estudos em Direito Internacional e seus limites, v. 4

Arthur Giannattasio (2017).
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estéril se equipe não enfrentasse concretamente tais dificuldades - e que, portanto, a 

atividade de pesquisa deveria trabalhar sobre algum material concreto. 

Por esse motivo, se em primeiro lugar se mostrava fundamental compreender 

teoricamente aspectos relacionados à construção e aplicação de casos didático, em 

segundo lugar, a equipe deveria utilizar o projeto como um laboratório para criação, 

discussão e teste de casos didáticos para aprimorar não apenas o caso em si, mas o 

próprio método relacionado ao caso didático. E, por esse motivo, além da pesquisa 

teórica sobre os casos em si, foi necessário realizar uma pesquisa adicional em torno de 

situações-problemas concretas brasileiras para trabalhar praticamente a própria 

atividade de escolher, criar e aplicar casos. 

Assim, a pesquisa principal (método de criação e de aplicação de casos 

didáticos) foi complementada por uma pesquisa lateral (seleção e criação de casos 

concretos), a fim de que a segunda pesquisa desse subsídios concretos para se pensar os 

limites e as possibilidades da construção do caso para o Ensino do Direito. Isso permitiu 

encontrar especificidades do uso desse instrumento em Faculdades de Direito, que 

diferenciam o seu uso em outras disciplinas que legaram essa forma de ensino. 

Por esse motivo, para realizar a pesquisa principal, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa fundada em análise documental baseada em fontes secundárias (revisão 

bibliográfica) relacionadas à discussão sobre os pressupostos (métodos, vantagens, 

desvantagens, aplicação, avaliação) de casos didáticos no Ensino Superior. É importante 

notar que, neste caso, a literatura encontrada é originária, em sua maioria, de cursos de 

Administração de Empresas, dada a ampla utilização do caso didático nesses cursos. 

Ademais, para realizar a pesquisa lateral, foram realizadas também pesquisas 

qualitativas, mas estas fundadas em (i) análise documental, (ii) observação, (iii) 

observação participante e (iv) grupos focais. Nesse sentido, a pesquisa lateral lidou com 

métodos teóricos e empíricos distitnos para construir os casos, de maneira a subsidiar a 

discussão teórica da pesquisa principal. 

A análise documental se centralizou em fontes primárias (relatórios, documentos 

históricos e documentos audio-visuais) e secundárias (revisão bibliográfica e notícias) 

referentes aos 4 (quatro) casos selecionados (Samarco, OTCA, Biocom e Capanda). A 

observação foi realizada pelos pesquisadores de Graduação e Pós-Graduação 
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participantes do projeto no Segundo Semestre de 2016, os quais acompanharam a 

aplicação dos casos nos cursos de Direito Internacional Público na FD/UPM e na FGV 

DIREITO SP e apresentaram comentários sobre as dificuldades verificadas durante a 

dinâmica e possibilidades de aprimoramento delas (sensibilização e engajamento 

discentes, técnicas de aplicação, ênfases, mudanças de abordagem).  

Por outro lado, a observação participante foi realizada pelos Professores 

coordenadores da FD/UPM e da FGV DIREITO em dois âmbitos: (i) quando da 

aplicação do caso em sala de aula e calibrando em cada situação as dificuldades 

enfrentadas durante a aplicação do caso (Segundo Semestre de 2016), e (ii) participação 

ativa em eventos sobre um dos casos (Samarco), quando do convite por entidades que 

especificamente estudaram também os casos (Conectas - Direitos Humanos) ou durante 

eventos especificamente direcionados para o tema (Congresso UniCuritiba), a fim de 

extrair mais informações para compor o caso didático (Primeiro e Segundo Semestres 

de 2016). Nas duas situações, os professores foram capazes de compreender limitações 

e possibilidades de aprimoramento dos casos selecionados. 

Por fim, o grupo focal foi realizado no final do Primeiro Semestre de 2016 com 

especialistas (Prof. José Ghirardi, Profa. Ana Lívia Gebara, Pesquisador Guilherme 

Klafke) em Metodologia de Ensino em Direito do Núcleo de Metodologia do Ensino da 

FGV DIREITO SP. Nesse oportunidade, as primeiras versões das narrativas dos casos 

foram apresentadas aos experts, os quais discutiram diferentes aspectos (redação, 

aplicação, avaliação) destinados a aprimorar os materiais didáticos. 

Nesse sentido, as atividades de pesquisa se desenvolveram em 5 (cinco) grandes 

etapas: 

(i) construção de repertório comum: revisão bibliográfica sobre casos didáticos 

(método, preparação, aplicação, construção) em Direito e em outras áreas do 

conhecimento e discussão sobre os limites da transposição dessas práticas para os 

estudos em Direito, em Direito Internacional e no Brasil; 

(ii) levantamento e seleção de casos: definição de 4 (quatro) casos concretos, 

recentes e próximos a questões brasileiras (OTCA, Samarco, Biocom, Capanda) e 

descarte de outros 6 (seis) casos (Itaipu, UHE San Francisco, Porto Mariel, Lauca, 

Cambambe, Aquífero Guarani); 
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(iii) divisão de equipes e pesquisa: divisão dos membros da equipe para 

pesquisar os 4 (quatro) casos selecionados e construcao de matrizes de referencia de 

futuras narrativas; 

(iv) elaboração de narrativas e de notas de ensino (teste): apresentação e 

discussão coletivas de narrativas, de notas de ensino e de métodos de aplicação dos 

casos; abrange também a aplicação dos casos produzidos nos cursos de Graduação em 

Direito, a fim de aprimorar os textos a partir das dificuldades encontradas na própria 

aplicação; e 

(v) aprimoramento de das narrativas e das notas de ensino (versões finais): 

revisão das narrativas aplicadas e produção de novas narrativas a partir dos exemplos e 

dos limites encontrados. 

Por fim, cabe explicar a razão pela qual os 4 (quatro) casos acima mencionados 

foram escolhidos. Em primeiro lugar, entendeu-se por bem centralizar a investigação de 

apenas 4 (quatro) casos, com o objetivo de evitar a dispersão da equipe e, com isso, 

garantir uma unidade de preocupações. Em segundo lugar, porque os temas envolvidos 

em cada um deles se aproximava dos eixos de pesquisa comuns aos professores 

coordenadores: (i) Direitos Humanos e Empresas, (ii) transnacionalização de empresas 

brasileiras e (iii) Direito e Política. Isso facilitaria os coordenadores também a orientar 

os pesquisadores na investigação e na compreensão dos casos e a encontrar questões 

pedagógicas a serem ensinadas a partir dessas situações concretas. 

5. Resultados 

5.1 Casos não-Didáticos no Ensino Superior: Exemplos e Métodos de Ensino 

Algumas práticas de exemplificação no ensino jurídico costumam ser 

confundidas com os casos didáticos precisamente por envolverem uma narrativa durante 

a aula expositiva de uma situação concreta vivenciada ou não pelo professor, a saber 

(Araújo, Gomes Júnior 2013; Bandeira de Mello 2011, p. 2; Costa 2007b, p. 27, 2007b, 

p. 31-2; Roesch 2007, p. 217; Vanzella 2007, p. 93-4):  
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(i) o “ causo”: um “à parte” do concreto durante narrativa do professor, o qual 

narra de maneira descompromissada e com fins ilustrativos uma situação concreta de 

sua atuação profissional; e 

(ii) a jurisprudência: o estudo de decisões judiciais para (a) extrair de situações 

concretas precedentes judiciais (norma jurídica, para os países do sistema anglo-saxão), 

(b) ilustrar o conteúdo da Dogmática Jurídica exposto por meio de decisões judiciais ou 

não-judiciais, nacionais ou não, ou (c) compreender como tais decisões corroboram a 

exposição do professor em sala de aula. 

Apesar de consistirem em introjeção do mundo vivido na sala de aula, tais 

situações reais não devem ser entendidas como casos didáticos. As práticas 

mencionadas ilustram a fala do professor ou reafirmam dedutiva ou indutivamente o 

conteúdo exposto - todavia, não rompem com a centralidade do professor no processo 

de ensino-aprendizagem. O caso didático apresenta um papel distinto em sala de aula: 

trata-se de ferramenta voltada a construir condições de possibilidade para estabelecer7 

um Ensino Jurídico interativo (Ellet 2007, p. 11), no qual professor e aluno constroem 

em conjunto o conhecimento sobre o Direito. 

Em outras palavras, o caso didático demanda no processo de ensino-

aprendizagem a interação ativa entre alunos e entre estes e professor(es) durante a sala 

de aula para reconstruir o conhecimento a cada instante de encontro. Por esse motivo, o 

caso opera como instrumento de empoderamento, pois a situação proposta pelo 

professor deve estimular ao aluno a assunção de papel ativo na construção de seu 

conhecimento: este deverá agir dentro e fora da sala de aula para se preparar para o caso 

e para responder a ele (Araújo, Gomes Júnio 2013; Corey 1998b, p. 5; Vanzella 2007, p. 

95-6).  

O caso didático também se diferencia do role-play (Araújo, Gomes Júnior 2013; 

Costa 2007a, p. 27). O role-play é um método de ensino que utiliza a simulação de uma 

situação concreta (real ou hipotética) em sala de aula, a fim de que os alunos possam 

experienciar os desafios do pensamento e da prática jurídicos em um ambiente 

controlado (Sica, 2011). O role-play se mostra assim como um método de ensino 

participativo que propõe aos alunos um jogo nos quais eles assumem papéis 
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previamente estabelecidos pelo professor para lidar com uma situação-problema 

simulada (Vasconcelos Neto, 2015) . 5

Neste particular, o caso didático não é um método de ensino, mas um 

instrumento de ensino dentre os muitos à disposição do professor. A construção de um 

caso didático exige uma atividade de pesquisa prévia com fundamento metodológico 

empírico rigoroso, a fim de captar elementos quantitativos e qualitativos suficientes 

para gerar a necessária impressão de realidade e proximidade. Esses elementos 

concretos são precisamente os itens que buscam promover o engajamento dos alunos. O 

caso didático é uma simples narrativa, um texto que apresenta uma história composta 

por elementos vivos, a qual é apresentada dentro de uma moldura intencional jurídica 

desenvolvida a partir de elementos concretos, conforme os objetivos pedagógicos da 

aula, da disciplina, do professor, do curso, do nível de titulação (Graduação, Pós-

Graduação) e da instituição. 

Contudo, o caso didático não garante, por si só, um ensino com tais 

características. Antes, ele exige que em torno dele sejam organizadas atividades 

metodicamente voltadas a estimular esse tipo de ensino (métodos de ensino 

participativos). Em outras palavras, não é o simples uso caso didático que, enquanto 

texto, garante, sinaliza ou certifica a realização um ensino participativo, mas o método 

de ensino utilizado em torno dele (role-play, problem-based learning, método socrático, 

entre outros) que toma o caso como pre-texto.  

Assim, enquanto instrumento de ensino, o caso didático pode ser utilizado de 

diferentes maneiras. Mas, para que o ensino baseado nele atenda a característica de um 

ensino participativo, é necessário escolher um método de ensino adequado que promova 

esse engajamento discente a partir da narrativa sobre o real que o caso didático veicula. 

5.2 Casos não-Didáticos na Pesquisa Acadêmica: Estudo de Caso e 

Comunidade Científica 

 O uso de simulações é considerado inovador em virtude de alguns diferenciais pedagógicos, dentre os 5

quais “promover a aprendizagem ativa (active learning); reduzir a complexidade do mundo ao limiar do 
que é cognoscível; propor uma perspectiva diacrônica para fatos e eventos temporais intangíveis; 
possibilitar a empatia por parte de estudante e outras/os participantes; gerar a compreensão 
multidimensional de fenômenos estudados; integrar os sentidos ao intelecto; e explorar construtivamente 
diferentes fontes de pesquisa.” (Vasconcelos Neto 2015, p. 7-8).
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O estudo de caso consiste em um procedimento de pesquisa científica em torno 

de uma situação concreta, a qual é considerada relevante por algum motivo - exemplo 

positivo, exemplo negativo, representatividade de algo por frequência, quantidade, 

qualidade, entre outros (Yin 2005). O estudo de caso é geralmente realizado de acordo 

com procedimentos de qualitative comparative analysis (QCA) de unidades analíticas 

delimitadas por questões de tempo, de espaço e de temas. Essas unidades são 

examinadas ao mesmo tempo por diferentes metodologias qualitativas e quantitativas e, 

ainda, por se tratarem de situações socialmente complexas, podem envolver acadêmicos 

de mais de uma área de concentração (Gerring 2007; Ragin 1987; Ragin e Becker 

2009). 

Assim, os estudos de caso são produtos de pesquisas que envolvem diferentes 

metodologias (multimétodos) e chaves de leitura de campos de conhecimento distintos 

(interdisciplinares) - desde que assim exija o recorte especial, temporal e temático da 

situação problema. O uso de mais de um método e o emprego de mais de um 

especialista tem por objetivo colher e interpretar dados e informações as mais 

abrangentes possíveis para que se possa confirmar ou infirmar hipótese(s) de pesquisa, 

de acordo com o problema inicialmente delimitado (King, Keohane e Verba 1994). 

Os estudos de caso têm o registro de seu resultado de acordo com o método 

usual de apresentação de produtos de pesquisa: papers em eventos científicos, relatórios 

de pesquisa e monografias (working papers, artigos científicos, capítulos de livro, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros). O público-alvo do registro de 

estudos de caso é geralmente o público-alvo de trabalhos acadêmicos: a comunidade 

científica, a qual se dispõe a ler, compreender, comentar e criticar cientificamente a 

forma, o método, o conteúdo e os resultados do trabalho. 

O caso didático é um instrumento de ensino, não uma atividade de pesquisa 

(Costa 2007b, p. 32). Certamente ele exige uma pesquisa empírica prévia e, portanto, 

ele se mostra como produto de uma pesquisa científica. Ao mesmo tempo, o caso 

didático se revela como uma construção e uma narrativa complexas, tendo em vista que 

reproduz linguisticamente o emaranhado de questões jurídicas que incidem 
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concretamente em uma situação real. Todavia, algumas diferenças devem ser 

ressaltadas. 

A pesquisa para o caso didático se diferencia do caso didático em si mesmo. A 

pesquisa científica que sustenta um caso didático pode ser ou não um estudo de caso, 

pois pode envolver outros métodos de pesquisa ou apenas alguns deles - podendo, ou 

não ser multimétodos. O caso didático proposto em sala de aula não é uma pesquisa em 

si, mas uma narrativa que é o produto de uma pesquisa - um registro escrito da pesquisa 

com características e recortes específicos para o ensino.  

Ademais, a pesquisa que embasa a produção de um caso didático não 

necessariamente será interdisciplinar. Como o objetivo do caso didático é ser utilizado 

em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem de determinada disciplina de uma 

área de concentração, nem sempre os casos didáticos serão interdisciplinares - essa 

possibilidade depende dos objetivos pedagógicos definidos institucionalmente no ensino 

da disciplina.  6

Nesse sentido, o caso didático exige uma pesquisa científica para ter sua 

narrativa produzida enquanto instrumento de ensino proposto para o aluno, mas o caso 

em si mesmo não é uma pesquisa (Bandeira de Mello 2011, p. 1; Corey 1998a, p. 2-6; 

Ellet 2007, p. 109; Roesch 2007, p. 218, 2011, p. 2). Trata-se de uma narrativa sobre 

uma situacão concreta real que é apresentada ao aluno em sala de aula para deflagrar o 

processo de ensino-aprendizagem interativa entre alunos e professores. Assim, o caso 

didático não pretende confirmar ou infirmar qualquer hipótese - o objetivo central de 

qualquer pensamento científico Moderno.  Na verdade, o caso didático esgota-se em 7

simplesmente apresentar uma narrativa aos alunos para que estes tenham elementos 

 A lógica e a intencionalidade de constituição e de aplicação do caso em sala de aula variam, na medida 6

em que têm seu lastro nos objetivos pedagógicos estabelecidos, ao menos, pelo agente regulador das 
atividades de Ensino Superior (Graduação e Pós-Graduação), pelo Plano Pedagógico da Instituição de 
Ensino Superior, pela disciplina, pelo docente e pela própria aula. Esse debate em torno dos casos em 
função de diferentes concepções de Projetos Pedagógicos é apreendido na discussão proposta por Frank 
(1947), na qual ele se opôs à continuidade de utilização do caso didático em função da concepção diversa 
que ele detinha sobre a função do Ensino Jurídico.

 O teste de hipóteses para a construção do conhecimento é a marca da ciência Moderna. Tendo em vista 7

que o caso didático não pretende testar hipóteses, mas suscitar a reflexão autônoma e crítica do aluno em 
conjunto com o professor, o conhecimento resultante deste encontro dialético-performativo em sala de 
aula não é científico, mas outra forma de Saber. Todavia, isso não deve ser entendido como forma de 
menosprezar o conhecimento obtido em sala de aula com os métodos interativos. Com efeito, Jean-
François Lyotard (1979) lembra haver diferentes formas de Saber além do Saber científico que são 
igualmente dignas.
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concretos que estimulem uma proatividade na busca de conhecimento fora de sala de 

aula, de modo a realizar, dentro da sala de aula (“aqui e agora”), atividades em torno do 

caso.  

O destinatário do caso didático não é, assim, a comunidade científica - para ler, 

compreender, comentar e criticar, mas os alunos. Essa mudança do público-alvo é 

importante, pois aponta com maior precisão o objetivo do caso didático: auxiliar na 

atividade de ensino-aprendizagem, e não levar os alunos a concluírem algo previamente 

(Roesch 2007, p. 231).  

Por fim, alunos e professores (i) necessitam de uma preparação prévia e 

posterior à aula em que o caso didático é utilizado para aprimorar a experiência do 

ensino-aprendizagem e, (ii) eventualmente, efetuam alguma investigação individual e 

não-metodologicamente rigorosa para satisfazer curiosidades pontuais durante a leitura 

do caso didático (Araújo, Gomes Júnior 2013; Bonoma 1989, p. 8-9; Corey 1998b, p. 

5-8; Ellet 2007, p. 89-91; Haywood-Farmer 2008; Leenders, Mauffette-Leenders, 

Erskine 2001, p. 2-3; Lemos 2011, p. 1-2).  Entretanto, tais atividades não produzem o 8

caso didático em si mesmo, pois são desenvolvidas em torno da narrativa do caso, 

depois que foi apresentada. O caso didático é um construído “aqui e agora” em sala de 

aula. 

5.3 Casos não-Didáticos na Extensão Universitária: Um Laboratório no Real 

O caso didático se diferencia de atividades de extensão universitária, como as 

clínicas. As atividades de extensão são modalidade de abertura institucional das 

Universidades para a comunidade em que se inserem, com o objetivo de aplicar nela o 

conhecimento acadêmico. O objetivo de tais iniciativas consiste em estender além dos 

muros da Universidade o alcance do Saber cultivado dentro dela, de maneira a 

contribuir para a melhoria das condições de vida local e regional (Costa 2007a, p. 26-7, 

2007b, p. 32; Martin, Garth 1994). 

No caso clínico, situações concretas de fora da Universidade são trazidas para 

dentro dela, a fim de que os alunos - coordenados por um professor - busquem em 

 V. item 3, infra.8
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conjunto uma solução. Os casos desenvolvidos no interior de clínicas permitem um 

aprendizado direto do aluno com as questões da realidade, de maneira que o aluno “viva 

o Direito” mediante a aplicação de seu conhecimento de maneira real.  

Apesar das virtudes do caso clínico, este não se confunde com o caso didático. 

Nos dois, os alunos trabalham sobre uma situação real e, com isso, conseguem atuar de 

maneira interativa no processo de construção do conhecimento. O caso clínico produz, 

inclusive, uma sensação de maior proximidade exatamente porque detém o potencial de 

produzir efeitos concretos mais imediatos - ou, pelo menos, mais visíveis - no próprio 

interior do processo de ensino-aprendizagem.  

O caso didático traz para a sala de aula uma situação concreta, mas sua atuação 

discente não se projeta para além dos muros da Universidade. No caso didático não se 

busca uma aplicação prática efetiva do conhecimento sobre situações concretas - não se 

trata de uma prestação de serviços à comunidade! O caso didático se esgota no “aqui e 

agora” da experiência de ensino-aprendizagem na sala de aula, sem haver um contato 

direto dos alunos e do professor com o mundo vivido e com os atores envolvidos na 

condução da situação-problema real. A experiência de ensino-aprendizagem baseada no 

caso didático fornece conceitos e aperfeiçoa habilidades para uma atuação prática do 

aluno em momento posterior, fora da sala de aula (Corey 1998b, p. 10-13; Curado 2011, 

p. 1; Leenders, Mauffette-Leenders, Erskine 2001, p. 5-7; Roesch 2007, p. 218-9 e 226, 

Roesch 2011, p. 1; Vanzella 2007, p. 96). 

5.4 Caso Didático: Uma Situação-Problema Real em Sala de Aula 

O caso didático é entendido como o relato de uma situação-problema real, a qual 

é traduzida e circunscrita para o ambiente sala de aula. Os destinatários do caso didático 

são os alunos e esse instrumento tem por objetivo aprimorar habilidades e permitir a 

aquisição de conteúdos de determinada área do conhecimento a partir do esforço 

intelectual do corpo discente em encontrar o repertório necessário para aplicar a teoria a 

uma situação concreta (Costa 2007a, p. 28-30; 2007b, p. 31 e 33; Ellet 2007, p. 13; 

Haywood-Farmer 2008; Leenders, Mauffette-Leenders, Erskine 2001, p. 3-5; Lemos, 

2011, p. 1; Roesch 2007, p. 214 e 231). 
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A condição plurívoca do caso didático desperta assim a potencialidade de 

soluções diferentes em cada oportunidade de sua aplicação, as quais muitas vezes 

podem ser inesperadas, tanto pelos professores (Araújo, Gomes Júnior 2013; Bandeira 

de Mello 2011, p. 2; Bonoma 1989, p. 5-6). Há diferentes categorias possíveis de 

variação dos modos de aplicar um caso didático, as quais podem impactar na 

modificação do sentido a ser atribuído ao caso:  

(i) espacial: diferentes cidades e regiões de um mesmo país, ou mesmo em 

diferentes países; 

(ii) temporal: caso recente ou caso antigo, duração do uso do caso no interior da 

disciplina; 

(iii) institucional: Instituição de Ensino Superior (IES) ou outro tipo de 

Instituição, Projetos Pedagógicos distintos, Universidade pública versus Universidade 

privada, Universidade confessional versus Universidade não-confessional, Unidade de 

Universidade, nível de formação (Graduação, Educação Continuada, Pós-Graduação 

lato sensu, Pós-Graduação stricto sensu); 

(iv) pedagógica: momento da disciplina, notas de ensino, método de ensino 

aplicado; e  

(v) pessoal: quantidade e qualidade da preparação prévia do corpo docente e do 

corpo discente, qualidade e quantidade do engajamento interativo entre alunos e 

professores em sala de aula e fora dela. 

O objetivo do caso didático consiste assim em instigar os alunos a aprender e a 

desenvolver habilidades para lidar com a questão suscitada sob o maior número de 

perspectivas possíveis (Araújo, Gomes Júnior 2013; Bonoma, 1989 p. 7; Curado 2011, 

p. 1; Roesch 2007, p. 218-9 e 226; Vanzella 2007, p. 96). Para que um caso didático seja 

atrativo e suscite efetivo engajamento por parte dos alunos, usualmente se recomenda 

que se leve em consideração as seguintes características na narrativa (Avrichir 2013, p. 

1-2 e 4; Bandeira de Mello 2011, p. 2; Corey 1998a, p. 6-8; Costa 2007b, p. 33-5; 

Curado 2011, p. 2; Ellet 2007, p. 13-4 e 105-17; Leenders, Mauffette-Leenders, Erskine 

2001, p. 111-28; Lemos 2011, p. 2-6; Roesch 2007, p. 215 e 218-28; Vanzella 2007):  
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(i) atualidade: o caso didático não pode ser percebido como ultrapassado; 

indica-se que, para se manter atrativo e atual, um caso não deve ter mais do que 2 (dois) 

anos (ANPAD, s.d.); 

(ii) proximidade: o caso didático deve parecer estar próximo à realidade; este 

aspecto exige que se considere a quantidade e a qualidade de dados e de informações 

que deverão constar da narrativa do caso, tais como os nomes dos atores envolvidos 

(ainda que fictícios) e a inserção de locais e anos pertinentes para cada momento de 

inflexão; 

(iii) realidade: o caso didático deve corresponder a uma situação real e espacial 

e temporalmente determinável, não podendo ser fictício ; 9

(iv) impessoalidade e neutralidade: a narrativa do caso didático deve estar 

desprovida de julgamentos, interpretações ou teorias, pois seu objetivo é suscitar nos 

alunos uma construção autônoma do conhecimento para compreender a situação-

problema e a resolver; por isso, deve-se minimizar e evitar um direcionamento 

ideológico ou normativo prévio na narrativa que permita ao professor controlar o 

caminho a ser perseguido pelo aluno na preparação para o caso e na sua condução em 

sala de aula; 

(v) literariedade: apesar de ser impessoal e neutro, o texto da narrativa não se 

assemelha a um texto de monografia científica; se o objetivo é atrair o aluno pela 

leitura, o texto deve ser estruturado e escrito dentro de uma compreensão menos 

preocupada com o rigor científico e mais próximo de alguma técnica literária de 

escrita ; 10

(vi) suficiência: esse aspecto se refere à narrativa do caso didático e ele se 

desdobra em dois aspectos, a saber, um aspecto quantitativo (extensão da narrativa) e 

um aspecto qualitativo (complexidade da narrativa): 

 Para Frank (1947), o uso desarrazoado de casos didáticos nas Escolas de Direito deveria ser criticado, 9

pois excessivamente baseado em casos fictícios (arm chair cases). Na percepção do autor, isso seria algo 
negativo, uma vez que não preparariam os alunos para lidar com situações básicas que advogados e juízes 
enfrentariam cotidianamente. Para Costa (2007b, p. 36), o caráter fictício do caso não deve ser 
considerado uma desvantagem, desde que adequadamente estruturado de acordo com as demais 
características.

 Sobre a estrutura da narrativa, v. as linhas a seguir, sobre a extensão e a complexidade da narrativa.10
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(a) extensão: o texto da narrativa deve ter um tamanho suficiente para transmitir 

as informações e os dados necessários para a compreensão da situação-problema real, 

sem que isso implique a perda da atratividade. Assim, o texto não pode ser nem muito 

curto, nem muito longo, recomendando-se que seja suficiente para a compreensão dela 

pelos alunos, de acordo com os objetivos pedagógicos, podendo (e devendo!) conter 

anexos, apêndices e outros elementos que deem aos alunos o maior número possível de 

informações, dados, vias de análise e orientações para preparação e para realização da 

atividade em sala de aula (ANPAD, s.d.); e  

(b) complexidade: o texto da narrativa pode assumir graus variados de 

complexidade, de acordo com os objetivos pretendidos com o caso didático (Curado 

2011, p. 3-4). Entende-se que as camadas de dificuldades se desenvolvem em um cubo 

que envolve três variáveis, as quais podem se articular desde um grau de complexidade 

baixo (1.1.1) até um grau de complexidade elevado (3.3.3). O aprofundamento da 

complexidade da narrativa de um caso didático se justifica no processo pedagógico de 

estimular o aluno a distinguir no interior de um caso concreto os elementos 

fundamentais que lhe permitam delinear por si só o problema e a solução, a despeito da 

nebulosidade e do casos informacional presente no texto - e na realidade.  

As três variáveis que podem auxiliar no aumento ou na diminuição da 

complexidade da narrativa de um caso são:  

(α) analítica: trata-se do grau de reflexão analítica exigida do alunopara a 

identificação do problema e para a indicação da solução; a complexidade dessa camada 

varia do seguinte modo: narrativa indica (1) o problema e a solução a ser adotada, (2) 

não o problema, mas a solução a ser adotada, e (3) nem o problema específico, nem a 

solução,  

(β) conceitual: trata-se do grau de conhecimento de um léxico disciplinar; a 

complexidade dessa camada varia do seguinte modo: a narrativa intersecciona (1) 

conceitos básicos de uma mesma área (p. ex., Direito Internacional), (2) conceitos 

básicos e avançados de uma mesma área (p. ex., Direito Internacional), e (3) conceitos 

básicos e avançados de diferentes áreas do conhecimento (p. ex., Direito Internacional e 

Relações Internacionais); e  
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(γ) fluidez: trata-se do grau de objetividade e de utilidade das informações na 

narrativa; a complexidade dessa camada varia do seguinte modo: a narrativa inclui (1) 

apenas informações objetivas e diretamente úteis sobre a situação-problema, (2) além 

das informações anteriores, outras de caráter subjetivo e supérfluas, com o objetivo de 

dispersar o aluno, e (3) além das informações anteriores, uma estrutura textual não-

linear e não-conclusiva. 

Por fim, é importante diferenciar ainda narrativa e notas de ensino (Corey 1998a, 

p. 8; Curado 2011, p. 2; Leenders, Mauffette-Leenders, Erskine 2001, p. 139-53; 

Roesch, 2007, p. 215 e 228-30). Os dois elementos compõem a estrutura básica de um 

caso didático, mas têm objetivos, conteúdos e destinatários primários distintos. 

A narrativa do caso didático é o texto que apresenta em registro discursivo 

(escrito e audiovisual) os elementos concretos da situação-problema. A narrativa é 

utilizada como o meio que traduz a situação real para a linguagem e para as 

preocupações da sala de aula. Por isso mesmo, a narrativa tem como destinatários 

primários os alunos.  

As notas de ensino do caso didático são dirigidas primariamente ao professor e 

indicam possibilidades de uso do caso para os objetivos de sua aula. As notas de ensino 

podem conter (i) definição das pretensões da aula, da disciplina, do curso, da IES, ou do 

grau de formacão (Graduação, Pós-Graduação lato sensu e Pós-Graduação stricto 

sensu), (ii) bibliografia básica e complementar, (iii) questões diretoras para o estudo 

dirigido dos alunos (ênfase em determinado aspecto), (iv) método de ensino que 

aplicará o caso didático, (v) orientações gerais e específicas, pertinentes ao método de 

ensino escolhido, para as atividades em sala de aula, (vi) método de avaliação destinado 

a aferir aprendizado dos alunos, entre outros. 

5.5. Experiências Concretas de Aplicação Interdisciplinar dos Casos 

Em grande medida, as considerações feitas até aqui são frutos dos extensos 

debates e atividades promovidas pelo grupo de pesquisa interinstitucional. Elas 

representam a busca por superar a grande dependência dos aspectos teóricos presentes 

em casos didáticos produzidos pelo campo da Administração e a falsa percepção de 
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casos didáticos no Direito como mera análise de jurisprudência. O teste empírico dos 

pressupostos teóricos construidos ocorreu nas duas IES com a utilização dos casos 

Samarco e Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA). 

O caso Samarco foi aplicado na FGV DIREITO SP, no segundo semestre de 

2016. A disciplina em que foi utilizada se dirige aos alunos de graduação do primeiro 

ano, cujo conteúdo programático abrange os principais temas ligados ao Direito 

Internacional (público e privado). Desse modo, a estratégia de adoção do caso como 

instrumento didático, além das aulas expositivas, levou em consideração (i) o aparente 

distanciamento da realidade da prática do Direito no dia-a-dia com os temas de Direito 

Internacional Público; (ii) a necessidade apresentada pelo conteúdo programático de se 

fazer uma transição entre os temas de Direito Internacional Público e o Privado que 

pudesse apontar para a complementariedade entre eles, evitando assim uma ruptura 

temática acentuada; (iii) o aproveitamento da carga intelectual dos alunos, ainda que 

recém ingressados no “mundo” do Direito.  

O caso Samarco além de preencher os requisitos da estratégia vislumbrada pelo 

professor, apresentou a vantagem de preservar, respeitando os limites mínimos 

estabelecidos na estratégia, a autonomia do aluno. Considerando que o acidente 

ambiental é recente, as suas implicações no Direito ainda não se consolidaram, desse 

modo, a influência que uma decisão judicial apresenta não pode ser sentida em grande 

medida, dando ao aluno a liberdade de adotar estratégias de abordagem criativas, ao 

mesmo tempo em que vai percebendo a complexidade que a intersecção das 

implicações naturais economicas e socias que o fenômeno apresenta e que nem sempre 

é captado adequadamente pelo Direito.  

Os alunos receberam um documento chamado Dinâmica de Trabalho. Neste 

documento, o conteúdo programático foi dividido em 7 partes, sendo que para cada uma 

das partes foi redigida uma narrativa. Cada semana os alunos recebiam uma narrativa 

diferente do caso, cuja função era de provocá-los acerca dos pontos teóricos. O grupo 

responsável pela apresentação do caso recebeu um material de referência e os demais 

alunos materiais adicionais com o objetivo de estabelecer um processo dialético entre 

eles durante a fase de questionamentos após a apresentaçao do caso. 
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Para exemplificar a dinâmica tomamos o grupo 3, que recebeu o tema “OEA e 

direitos humanos – a organização, seus acordos e possível instância de recurso”. Os 

grupos 1 e 2 que já haviam se apresentado anteriormente, receberam narrativas do caso 

que os provocassem acerca das fontes e sujeitos de Direito Internacional – com enfase 

nas organizações intergovernamentais. Quando os alunos receberam a narrativa 3 os 

sujeitos de direito internacional tradicionais já haviam sido explorados por eles, 

emergindo num cenário de violação de direitos humanos e de responsabilidade 

internacional a figura das empresas transnacionais e atores subnacionais com projeção 

no cenário internacional. Desse modo, a partir do conhecimento consolidado pelos 

alunos dos sujeitos de direito internacional, esperava-se introduzir uma camada de 

complexidade que ultrapassa as noções manualescas do direito internacional que a 

realidade no sistema internacional apresenta, no entanto, captada no campo das 

Relações Internacionais. 

A narrativa entregue para a dinâmica 3 apresenta a visão de um homem médio 

que, bombardeado pelas noticias a respeito do acidente ambiental protagonizado pela 

Samarco, se vê atordoado pela complexidade que a realidade do acidente fez emergir 

nas dimensões sociais, econômicas e jurídicas, no seguinte sentido:  

  
Aí, uma notícia que me chamou atenção foi sobre o Ministério Público 
Federal ou “MPF”, o jornalista dizia. No processo de separação da minha 
esposa e guarda do meu filho eu já tinha falado com um promotor de justiça, 
mas não era desse MPF não... Soube então que o tal MPF ingressou com uma 
“ação civil pública” contra a Samarco, suas donas, a Vale e BHP Billiton, o 
governo federal e os Estados de Minas e do Espírito Santo. Imagine a 
confusão, tanta gente! Nesta bendita ação, o MPF uma indenização num 
valor perto de 155 bilhões de reais – nem sei o quanto isso significa! Falaram 
que o valor é baseado num acidente que ocorreu no México... O MPF 
também pediu que o acordo que foi feito entre as empresas e os governos não 
tivesse validade porque não contou com a participação dos atingidos nas 
negociações - isso me pareceu correto. Se eu ou você tivesse a casa e a vida 
atingida ou ameaçada, a gente também iria querer ser consultado, não é 
mesmo?! 

  

Como material de referência os alunos receberam indicações de uma literatura 

em Direito Internacional e Relações Internacionais que pudesse ajudá-los a entender e 

explicar a atuação dos atores envolvidos no acidente, especialmente no tocante às 

implicações das ações das empresas transnacionais e atores subnacionais no contexto de 

complexidade que a globalização apresenta em que o Direito busca acompanhar. Os 
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demais alunos receberam materiais adicionais e antes da apresentação do grupo 3 os 

professores estimularam o desenvolvimento de questões, que com o cuidado para que a 

interferência na autonomia dos alunos fosse mínima, buscavam aprofundar os debates 

nos seguintes termos: 

a) Quem na esfera internacional tem direitos a serem protegidos?  

b) Quem poderá denunciar essas violações a direitos e quais os órgãos 
competentes para recebê-las?  

c) Quem na esfera internacional pode ser culpabilizado pela tragédia?  

d) A quem caberá a defesa do denunciado?  
  

O caso OTCA foi utilizado no curso de Graduação em Direito da FD/UPM, no 

primeiro semestre de 2017. A disciplina é oferecida em um único semestre do segundo 

ano do curso de Graduação em Direito e, por isso, seu conteúdo programático visa a 

esgotar os principais temas fundamentais da disciplina em aulas expositivas e em aulas 

participativas.  

O caso OTCA foi aplicado nas aulas participativas, de acordo com o método de 

role-play. Os alunos foram convidados a realizar a atividade em 2 (duas) semanas após 

o início das aulas, a título de laboratório experimental para outros 2 (dois) role-plays a 

serem realizados até o final do mesmo semestre de 2017. A adesão dos alunos para essa 

atividade foi voluntária e o engajamento foi estimulado pela concessão de pontos-extra 

de participação para os membros das equipes que participassem em uma escala gradual 

em função do desempenho. Assim, diante do objetivo de treinamento para futuros role-

plays em aula, a atividade não contou como uma avaliação regular da disciplina, mas 

como oportunidade de acréscimo de notas. 

O caso apresentado consistiu em uma proposta de reunião na Coordenação de 

Saúde da OTCA entre técnicos do Ministério da Saúde dos países membros. Os alunos 

assumiram os papeis dos países a eles atribuídos aleatoriamente pelo professor e 

tiveram 15 (quinze) dias para se preparar para a simulação. O role-play teve duração de 

1 (uma) hora e, nos últimos 30 (trinta) minutos, os alunos elaboraram uma minuta 

resumindo o que foi discutido e sistematizando as propostas apresentadas e aprovadas. 

Cada equipe teve seu tempo de participação cronometrado, para assegurar a 

participação de todas as equipes envolvidas. 
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A reunião tinha como objetivo a apresentação e a discussão de uma Política 

Pública Internacional para gestão regional de combate de Doenças Tropicais 

Negligenciadas (DTNs) comuns aos países da OTCA - tais como dengue, zika, 

chikungunya e doença de chagas. A narrativa entregue apresentava 4 (quatro) cenas 

distintas e cotidianas (Rio de Janeiro, Roraima, Acre, Bolívia, Colômbia e Equador), nas 

quais se ressaltava a presença nacional e internacional de problemas associados à falta 

de políticas públicas direcionadas e efetivas para o combate dessas doenças. 

O texto da narrativa foi acompanhado por comentários laterais indicando 

potenciais fontes de aprofundamento das informações concretas inseridas no 

documentos (links para sites com notícias ou relatórios relacionados a informações 

chave). Além disso, os alunos receberam orientações para (i) pesquisar as posições reais 

sobre o tema de seus próprios Estado, (ii) buscar normas jurídicas de base da OTCA 

(Tratado Constitutivo), e (iii) ler material complementar indicado, tais como Relatórios 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre DTNs, declarações da ONU sobre 

Objetivos do Milênio e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, literatura jurídica 

sobre teoria das Políticas Públicas e bens públicos globais, bem como literatura de 

Relações Internacionais que lhes permitissem perceber as dimensões institucionalistas e 

paradiplomáticas transgovernamentais das relações internacionais. De posse desses 

recursos, os alunos foram capazes de apresentar diferentes esboços de desenhos 

institucionais para pensar uma Política Pública Internacional sobre o tema. 

O uso do caso nessa experiência teve ao menos 7 (sete) objetivos pedagógicos 

principais:  

(i) preparar os alunos para os próximos role-plays: tentativa de controle de 

aspectos subjetivos de discentes e do docente relacionados à performance dos alunos em 

futura avaliação; 

(ii) apresentar aos alunos uma forma alternativa de Ensino do Direito, 

centralizada no aprendizado de conteúdo e no desenvolvimento de soft skills 

(protagonismo discente, urbanidade, confiança, desenvoltura em exposições orais, 

capacidade de trabalhar em grupos e de representá-los, entre outros.); 

(iii) promover o engajamento discente com a disciplina dentro e fora de sala de 

aula, apresentada por meio de um caso (a) com linguagem menos formal, (b) 
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envolvendo conteúdo por eles aprendido em período anterior à Universidade, (c) 

próximo à realidade concreta vivenciada por eles (festividades), e (d) exigindo 

preparação prévia para atender às expectativas da atividade; 

(iv) por ter sido proposto na 3ª semana do curso, romper com visão tradicional 

da disciplina - Direito Internacional como (a) Direito entre Estados, (b) produto de mera 

relação diplomática entre Chefes de Estados e seus respectivos corpos diplomáticos, (c) 

formatado de acordo com a Realpolitik, mediante apresentação de outros sujeitos de 

Direito (Organizações Internacionais), da atuação paradiplomática transgovernamental 

(técnicos do Ministério da Saúde) e de uma leitura institucionalista e organizacional do 

Direito Internacional; 

(v) revelar a presença de questões de Direito Internacional em situações 

inesperadas (Saúde, Políticas Públicas) ou do cotidiano (consumo de bens e impacto 

sanitário internacional); 

(vi) apontar em complexidade baixa temas avançados de Direito Internacional 

relacionados ao problema (bens públicos globais, políticas públicas internacionais); e 

(vii) revelar a necessidade de se compreender situações jurídicas concretas 

envolvendo o Direito Internacional a partir de uma perspectiva interdisciplinar 

(Relações Internacionais, Medicina Veterinária, Políticas Públicas). 

Por fim, outro caso didático construído pelo coordenador da FD/UPM no interior 

desta pesquisa (caso Samarco) vai ser aplicado nas próximas semanas do Primeiro 

Semestre de 2017 no Curso de Graduação da FD/UPM, na disciplina Direito 

Internacional Público. Um caso didático que foi criado pelo coordenador da FD/UPM 

durante o projeto, no Segundo Semestre de 2016, mas não dentro da pesquisa, também 

será aplicado até o final deste semestre (caso Almagro ).  11

Assim, nessas duas últimas situações, não é possível avaliar ainda o resultado 

dessa aplicação, razão pela qual ela não pode ser antecipada neste relatório. Todavia, a 

reflexão sobre seus resultados será publicada oportunamente no Banco de Materiais de 

Ensino da FGV DIREITO SP (http://ejurparticipativo.direitosp.fgv.br), como produto da 

parceria interinstitucional. Pretende-se incluir ainda essa reflexão meta-teórica em 

 Referente à instabilidade democrática do regime político venezuelano e sua discussão no interior da 11

Organização dos Estados Americanos (OEA).
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futura obra coletiva, que está sendo discutida neste momento entre os membros da 

equipe. 

6. Referências 

Adorno, Theodor. Introdução à Sociologia. São Paulo: UNESP, 2007. 

Araújo, Danilo; Gomes Júnior, Roberto. Método do Caso na DireitoGV, In 

Ensino do Direito em Debate, edited by José Ghirardi, Marina Feferbaum. São Paulo: 

DireitoGV, 243-264. 2013. 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração 

(ANPAD). Orientações para Elaboração de Casos para Ensino. Rio de Janeiro.: 

ANPAD, s.d. 

Avrichir, Ilan. O que eu avalio, hoje, quando me pedem um parecer sobre 

um caso de ensino. FGV-EAESP, (2011). 

Badin, Michele Ratton Sanchez; Tasquetto, Lucas Silva; Sato, Nathalie. As 

trilhas de Anne-Marie Slaughter na defesa da interdisciplinaridade entre Direito 

Internacional e Relações Internacionais. São Paulo: Law School of Fundação Getulio 

Vargas – DIREITO GV Research Paper Series – Legal Studies, no. 94, 2014. 

 Badin, Michelle Ratton Sanchez; Giannattasio, Arthur Roberto Capella; 

Castro, Douglas de. Las elecciones implícitas en la investigación para la elaboración y 

aplicación de casos en cursos de Derecho Internacional. Revista Pedagogía 

Universitaria y Didáctica del Derecho 3, no. 2 (2016): 195–218. 

Bandeira de Mello, Rodrigo. O que não é um caso. São Paulo: FGV-EAESP, 

(2011). 

Bonoma, Thomas. Learning by the Case Method in Marketing, Harvard 

Business School, 9-590-008 (1989). 

Casella, Paulo. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São 

Paulo: Quartier Latin (2008). 

Casella, Paulo. Direito Internacional no Tempo Antigo. São Paulo: Atlas, 

2012. 



!  24

Corey, Raymond. Writing Cases and Teaching Notes, Harvard Business 

School, 9-399-077 (1998a). 

Corey, Raymond. Case Method Teaching, Harvard Business School, 

9-581-058 (1998b). 

Costa, Esdras Borges. “O método do caso em cursos participativos”. In 

Experiências e materiais sobre os métodos de ensino-aprendizado da Direito GV 4., 

edited by Rafael Domingos Faiardo Vanzella, 25-30. São Paulo: Fgv, Edesp, 2007a. 

Costa, Esdras Borges. “O texto do caso”. In Experiências e materiais sobre 

os métodos de ensino-aprendizado da Direito GV 4, edited by Rafael Domingos Faiardo 

Vanzella, 31-38. São Paulo: FGV, EDESP, 2007b. 

Curado, Isabela Baleeiro. O método do caso. São Paulo: FGV-EAESP 

(2011). 

Ellet, William. The Case Study Handbook. Boston: Harvard University 

(2007). 

Faria, José. Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2008. 

Frank, Jerome. “A Plea for Lawyer-Schools.” The Yale Law Journal 8, 1303 

(1947). 

Fragale Filho, Roberto; Veronese, Alexandre. “A Pesquisa em Direito: 

Diagnóstico e Perspectivas.” Revista Brasileira de Pós-Graduação 1, no. 2 (2004): 

53-70. 

Freitas Filho, Roberto. Metodologia de Análise de Decisões. (Sl: sn, sd.) 

Garner, David D. “The Continuing Vitality of the Case Method in the 

Twenty-first Century.” Brigham Young University Education and Law Journal, no. 2 

(2000): 307-345. 

Garvin, David A. “Making the Case: Professional Education for the World 

of Practice.” Harvard Magazine 106, no. 1 (2003): 56-65. 

Garth, Brian. G. “The Growth of Large Law Firms and Its Effect on the 

Legal Profession and Legal Education: Legal Education and Large Law Firms: 

Delivering Legality or Solving Problems.” Indiana Law Journal 64, 433, (1989). 

Gerring, John. Case Study Research. Cambridge: Cambridge University, 

2007. 



!  25

Giannattasio, Arthur. Contra um Fetichismo nos Estudos Empíricos em Direito 

Internacional: Moldura Intencional e o Esvaziamento Significativo da Empiria, Revista 

de Estudos Empíricos em Direito, v. 4, n. 2, 2017. [no prelo]. 

Hammond, John. “Learning by the Case Method.” Harvard Business 

School, 2002. 

Haywood-Farmer, John. An Introductory Note on the Case Method, In 

Making Business Decisions, edited by E Grasby, M Crossan, A. Frost, J. HAywood-

Farmer, M. Pearce, M. Purdy. London: Richard Ivey School of Business, 2008. 

Herreid, Clyde. Case Studies in Science - A Novel Method of Science 

Education, JCST (1994): 221-229. 

King, Gary; Keohane, Robert; Verba, Sidney. Designing Social Inquiry: 

Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University, 1994. 

Langdell, Chris. “Law school curriculum: A reply to Kennedy.” Seton Hall 

Law Review 14, (1984): 1077-1086. 

Leenders, Michiel R.; Mauffette-Leenders, Louise. A.; Erskine, James (Ed.). 

A. Writing Cases 4. London, Ontario: Richard Ivey School of Business 2001. 

Lyotard, Jean-François. La Condition Postmoderne. Paris: Minuit, 1979. 

Lemos, P. M. de. O método do caso e a orquestra. FGV-EAESP (2011). 

Martin, Joanne; Garth, Bryant. G. “Clinical Education as a Bridge between 

Law School and Practice: Mitigating the Misery.” Clinical Law Review 2, 443, (1994) 

Nobre, Marcos. “Apontamentos sobre a Pesquisa em Direito no Brasil”, 

Cadernos Direito GV, no.1 (2002). 

Patterson, Edwin W. “The Case Method in American Legal Education: Its 

Origins and Objectives”. Journal of Legal Education, v.4, no.1 (1951): 1-24. 

Ramos, Luciana; Schorscher, Vivian. “O Método do Caso”. In Métodos do 

Ensino em Direito, edited by José Ghirardi. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Ragin, Charles. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and 

Quantitative Strategies. Berkeley: University of California, 1987. 

Ragin, Charles; Becker, Howard. What is a Case? Cambridge: Cambridge 

University, 2009. 



!  26

Rodriguez, José. Para uma Pedagogia da Incerteza, Cadernos Direito GV 32 

(2009): 2-18. 

Roesch, S. A. Casos de ensino em administração: Notas sobre a construção 

de casos para ensino. São Paulo: FGV-EAESP, 2007. 

Roesch, S. A. Como narrar um caso para ensino. São Paulo: FGV-EAESP, 

2011. 

Sica, Ligia. Avaliação em Role-Play no Contexto do Ensino do Direito, 

Academia - Revista sobre Enseñanza del Derecho 9, no. 18 (2011): 77-103. 

Treuthart, Mary Pat. Interactive teaching techniques a handbook for law 

professors. Washington Usa: Aba Rule of Law Initiative, 2007. 

Vasconcelos Neto, Diego. Aspectos Pedagógicos e Boas Práticas do 

Concurso Nacional Sistemas Interamericano e Internacional de Direitos Humanos 

(CNSIDH) da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. In: ABRI. 

Redefinindo a Democracia em um Mundo em Transformação. Belo Horizonte: 2015. 

Vanzella, Rafael Domingos Faiardo. As tradições pedagógicas do método do 

caso e a casoteca latino-americana de direito e política pública. In Experiências e 

materiais sobre os métodos de ensino-aprendizado da Direito GV 4, edited by Rafael 

Domingos Faiardo Vanzella, 93-108. São Paulo: FGV, EDESP, 2007. 

Ventura, Deisy; Lins, Maria. Educação Superior e Complexidade: 

Integração entre Disciplinas no Campo das Relações Internacionais, Cadernos de 

Pesquisa 44, no. 151, (2014): 104-131. 

Ventura, Deisy; Rached, Danielle; Tang, Yi. O estudo de caso como 

instrumento de integração entre disciplinas: experiências de ensino do Direito em cursos 

em Relações Internacionais. In Repensando interesses e desafio para a inserção 

internacional do Brasil no século XXI, edited by ABRI. Florianópolis: 2016. 

William Davidson Institute (WDI). How to Write a Business Case Study. 

Ann Arbor: Michigan Ross School of Business, 2013. 

Yin, Robert. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre: 

Bookmark, 2005.


