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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a possível contribuição da Teoria da 

Complexidade para a prática do professor de Química. O mesmo tece uma crítica à 

fragmentação do ensino e possibilita a reflexão sobre possíveis inseguranças do docente ao 

trabalhar assuntos que envolvam conteúdos de outras áreas. Para nortear essa investigação 

foram realizados pesquisas e planejamentos que possibilitaram a confecção de uma sequência 

didática com o tema: Água e Meio Ambiente, composta por cinco etapas. Essa sequência 

didática foi aplicada em quatro turmas do Ensino Médio do Colégio Estadual Walter 

Orlandini, localizado na cidade de São Gonçalo/RJ. Atividades foram propostas com o intuito 

de possibilitar um ambiente de reflexão da prática e que exigisse do docente a construção de 

relações das diversas áreas do conhecimento. A sequência didática iniciou-se com uma 

dinâmica em grupo que proporcionou a interação entre a turma e o docente. Na segunda etapa 

tivemos a aula de introdução ao conhecimento de Química, trazendo para o debate assuntos 

como senso comum, conhecimento cientifico, pesquisa científica e a importância da Química 

no cotidiano. Na terceira etapa inserimos o subtema “Tratamento de efluentes”, 

contextualizando os conteúdos de Química que estavam sendo trabalhados. Na quarta etapa 

apresentamos uma situação problema que foi o fato do município de São Gonçalo ter sido 

conhecido como uma cidade pesqueira, o que mudou com a poluição da Baia de Guanabara. 

Na quinta e última etapa realizamos um júri-simulado utilizando a situação problema da etapa 

anterior e uma reportagem da internet sobre uma fábrica de sardinhas em conserva na cidade 

de São Gonçalo, que foi interditada por lançar seus efluentes diretamente na Baía de 

Guanabara, sem seu devido tratamento. Julgamos que a aplicação da sequência realizou uma 

abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), permitindo construir um 

ambiente de reflexão e aprendizado crítico. O trabalho oportunizou ao docente refletir sobre 

sua prática, pois no planejamento e execução das atividades, o mesmo precisou reformular seu 

pensamento, de forma a não focar somente nos conteúdos de Química, mas construir relações 

com outras áreas do conhecimento. Como produto da pesquisa foi desenvolvido um material 

para professores de Química composto pela sequência didática, leituras e vídeos sugeridos 

para reflexão da prática do docente. Todas as atividades são adaptáveis à realidade de cada 

escola e tem o intuito de inspirar outros professores na formulação de novas atividades. 
 

Palavras-chave: Sequência didática, Teoria da Complexidade, Ensino de Ciências, CTSA. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The current project is based on Edgar Morin's Theory of Complexity, which states that 

science is not separable from its social and historical context. Scientific knowledge must 

belong to the whole society, which must be able to relate it to their daily lives. We have as 

main objective to analyze and evaluate the possible contributions of the complex through for 

the teaching of Chemistry in high school. To guide this research were carried out research and 

planning that enabled the creation of a didactic sequence composed of Five stages. This 

didactic sequence was applied in four high school classes of the Walter Orlandini School, 

located in the city of São Gonçalo / RJ. Activities were proposed with the aim of stimulating 

student participation and the formation of a critical census of the students. The didactic 

sequence begins in the first stage with a group dynamics that aimed at the interaction between 

the class and the teacher. In the second stage the scientific initiation was carried out, bringing 

to the debate subjects such as common sense, scientific knowledge, scientific methodology 

and the importance of Chemistry in everyday life. In the third step, we inserted the theme 

generator “Effluent treatment”, contextualizing the contents of Chemistry that were being 

worked on. Using the generator theme, a problem situation in the classroom was worked on in 

the fourth stage, which was the fact that the city of São Gonçalo was known as a fishing city, 

which changed with the pollution of Guanabara Bay. In the fifth and last stage we performed 

a jury-simulated using the problem situation of the previous stage and based on an internet 

report that reported on a factory of canned sardines in São Gonçalo that had been banned for 

releasing its efluents directly into Guanabara Bay without its due treatment. The present 

project realized a STSE approach (Science, Technology, Society and Environment), allowing 

to construct reflection environment and critical learning. The reflections on the practice of 

teaching was a strong point of the project, allowing that through the complex thought there 

were changes in the same. 

Keywords: Didactic sequence, Theory of Complexity, Science Teaching, STSE. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Durante o estudo sobre alguns pensadores que influenciaram a educação, me deparei 

com um deles no qual de forma inexplicável mexeu com minha forma de refletir sobre a 

prática de ensino. Edgar Morin, com suas ideias sobre a reforma da mente me fez querer 

pesquisar mais sobre a Teoria da Complexidade e sua possível contribuição para formação de 

um professor de Química. Seria possível pensar complexo na formulação de uma aula? O que 

seria necessário saber sobre minha área e de outras para que isso fosse possível? Na tentativa 

de realizar uma reflexão e responder esses e outros questionamentos, começamos um trabalho 

de pesquisa na qual deu origem a esta Dissertação de Mestrado. 

Este trabalho apoia-se na Teoria da Complexidade, de Edgar Morin, que afirma que a 

Ciência não é separável de seu contexto social e histórico. Os conhecimentos científicos 

devem pertencer a toda a sociedade, que deve ser capaz de relacioná-lo com o seu cotidiano. 

O pensamento complexo é aquele no qual o conhecimento é construído considerando o 

todo, ou seja, considerando todas as áreas dialogando entre si, tendo como desafio substituir a 

visão do pensamento simplificador e reducionista, propondo assim uma integração entre as 

áreas do conhecimento. 

A complexidade vem da palavra em latim “complexus” 

 

[...] a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de 

constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o 

paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico (MORIN, 

2005, p. 13). 

 

A Teoria da complexidade propõe uma educação de reflexão, pautada no cotidiano e 

questões de transformações sociais. Educar para complexidade consiste segundo Morin na 

quebra de paradigmas e uma consequente transformação no pensamento. 

É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento 

que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor 

por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexus: 

o que é tecido junto. (MORIN 2014, p. 89). 
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Tem se observado nas disciplinas para a formação de professores de Ciências que as 

mesmas estão voltadas para a correlação e a simplificação, proporcionando com isso um 

isolamento entre o observador e o universo observado. Por consequência, o licenciando em 

sua formação acaba enfatizando o cumprimento dos conteúdos ao invés das ligações que 

existem entre os mesmos e as demais áreas do conhecimento. A valorização do conteúdo pode 

ser justificada pela distância entre a teoria e a prática e a resistência de ruptura da prática 

pedagógica tradicional, pois o compartimento da Ciência está arraigado nas Universidades.  

Atualmente, este modo fragmentado de pensar Ciência não supre a necessidade de 

uma sociedade que anseia por respostas e está submersa em uma grande quantidade de 

informações e questionamentos. Os princípios de fragmentação, simplificação e 

descontextualização que até então estão presentes no ensino, passam agora a impedir a 

formulação de respostas a vários questionamentos. 

Vale lembrar que essa fragmentação está presente desde a formação primária, na 

escola somos ensinados a isolar os objetos, separar as disciplinas e dissociar os problemas. 

Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que está 

ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que causa desordens 

ou contradições em nosso entendimento (MORIN, 2014, p. 15). 

Contudo pensar em um ensino complexo requer reflexão na formação dos docentes, 

precisamos dimensionar até que ponto a formação atual tem contribuído para o ensino com 

tamanha fragmentação que observamos atualmente. Segundo Morin: 

Devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um lado, os 

efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da 

incapacidade de articula-los, uns aos outros; por outro lado, considerando 

que a aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da 

mente humana, que precisa ser desenvolvida, e não atrofiada (MORIN, 

2014, p. 16). 

Os pensamentos de Morin estão bem presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), onde diz que o novo ensino deve contrapor ao antigo Ensino de Química, baseado em 

memorização e fórmulas sem sentido para o aluno. O Ensino de Química deve contribuir para 

a formação de um cidadão capaz de intervir na realidade, um cidadão questionador e que 

consiga aplicar em seu cotidiano o que foi aprendido em sala de aula.  

Quando se trabalha em Química nessa perspectiva, observa-se o desenvolvimento de 

habilidades e competências, além da ênfase em situações problemáticas reais de forma crítica, 

permitindo que o aluno desenvolva capacidades como interpretar, analisar, tirar conclusões e 

tomar decisões. 
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Segundo os PCNs o ensino de Química, baseado em memorização e fórmulas sem 

sentido para o aluno deve ser substituído por um ensino contextualizado e interdisciplinar.  

 A proposta apresentada para o Ensino de Química nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) se contrapõe à velha 

ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos, 

como fragmentos desligados da realidade dos alunos. Ao contrário disso, 

pretende que o aluno reconheça e compreenda, de forma integrada e 

significativa, as transformações químicas que ocorrem nos processos 

naturais e tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na atmosfera, 

hidrosfera, litosfera e biosfera, e suas relações com os sistemas produtivo, 

industrial e agrícola (BRASIL,1999, p.116).     

 Diz ainda que: 

 O aprendizado de Química no ensino médio “deve possibilitar ao aluno a 

compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de 

um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações 

tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.” 

Dessa forma, os estudantes podem “julgar com fundamentos as informações 

advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 

autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. (BRASIL, 1999, p. 116). 

   O aluno precisa ser apresentado a uma Química que dialogue com outras áreas do 

saber. Entender a linguagem da química é fundamental para que os estudantes possam se 

apoderar do conhecimento científico e construir pensamentos críticos sobre conteúdos que 

costumam ser passados como verdades absolutas. 

A Química pode ser um instrumento da formação humana, que amplia os 

horizontes culturais e a autonomia, no exercício da cidadania, se o 

conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o 

mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus 

conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, 

relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida 

em sociedade (BRASIL, 1999, p. 116). 

 

Atualmente a grande crítica ao Ensino Médio é o excesso de disciplinas e a ênfase na 

memorização de conceitos e fórmulas. Esta forma de ensino impede que os alunos 

desenvolvam a capacidade de relacionar o que aprendem em sala de aula com o seu cotidiano, 

o que no caso da Química torna a matéria tediosa e difícil para uma parte dos alunos. 

Contudo sabemos que os professores possuem jornadas intensas de trabalho que 

muitas vezes os impedem de refletir sobre suas práticas ou até mesmo não possuem 

referencial de mudança. Logo a confecção de uma sequência didática pode ajudar no 

planejamento dos seus trabalhos em sala de aula. Ao programar sua sequência didática, o 

docente pode estabeler temas a serem trabalhados nas aulas que permitam o diálogo. Em 
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muitas escolas os conteúdos que devem ser ensinados são inflexíveis, tirando total autonomia 

do professor. No entanto, o docente pode realizar uma programação anual analisando os 

conteúdos que serão ensinados e criando relações que possibilitem inserir algum tema que 

traga o pensamento complexo para sala de aula. 

Neste trabalho usamos como tema para a sequência didática “Água e o meio 

ambiente”, que permitiu contextualizar alguns conteúdos de Química trabalhados em sala de 

aula e propor atividades que contribuíssem para investigação da possível contribuição do 

pensamento complexo na prática docente em turmas de Ensino Médio. 

 
1.2 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho inicia-se com a apresentação da base do pensamento complexo 

proposto por Edgar Morin. A discussão inicial se faz em torno da fragmentação do ensino e 

suas consequências também na formação docente,  que mostra a necessidade de uma reforma 

na mente do mesmo. É necessário pensar diferente de tudo que até hoje foi apresentado como 

modelo de ensino e principalmente, sobre o que é realmente importante ensinar.  

O capítulo 2 traz à discussão toda a base teórica para o desenvolvimento do trabalho, 

nele são discutidos conceitos importantes da base da Teoria da Complexidade, trazendo uma 

breve reflexão sobre a contribuição da teoria para o ensino de Ciências. No mesmo capítulo 

apresentamos a perspectiva CTSA para o ensino crítico, que juntamente com o pensamento 

complexo respaldam o presente trabalho. 

O capítulo 3 descreve e fundamenta a metodologia adotada na investigação, 

apresentando a escola e os alunos que contribuíram para a mesma e também detalha a 

sequência didática proposta para o presente trabalho. 

No capítulo 4 temos a apresentação dos resultados obtidos na pesquisa e por fim 

terminamos com o capitulo 5 que traz as considerações finais. 
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1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é refletir sobre uma prática docente a partir de uma 

proposta de ensino onde os conceitos de Química estejam interligados com outras áreas do 

conhecimento, reconhecendo a mesma como uma Ciência complexa. 

Podemos ainda destacar alguns objetivos específicos como: 

 Desenvolver e aplicar uma sequência didática que estimule o 

pensamento complexo nas aulas de Química; 

 Confeccionar um material que contenha a sequência didática, visando 

contribuir para formação de outros professores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Edgar Morin 

Edgar Morin é filósofo, antropólogo e sociólogo e teve sua formação acadêmica em 

História, Geografia e Direito. Ele nasceu em oito de julho de 1921 e seu verdadeiro nome é 

Edgar Nahoum.  Em 1968 Morin começou a lecionar na Universidade de Nanterre e redigiu 

em 1994, com o semiólogo português Lima de Freitas e o físico romeno Basarab Nicolescu, 

um manifesto em favor da interdisciplinaridade (ALMEIDA, 2004, p. 4). 

Com o objetivo de compreender o mundo, os indivíduos e seus conhecimentos, Edgar 

Morin propõe a tese de um pensamento planetário. Nessa tese temos que nenhum problema 

deve ser formulado sem levar em consideração o seu contexto o qual está inserido numa 

realidade global. Com isso é fundamental que se faça a reflexão das diversas disciplinas 

científicas em uma perspectiva complexa. Devemos diferenciar as grandes áreas das Ciências, 

mas não devemos isola-las.  

 Segundo o filósofo não existe lugar no qual a fragmentação do conhecimento esteja 

tão visível como na escola. Porém é na escola que temos uma atmosfera propícia para o 

processo de mudança de mentalidade, permitindo a aquisição de uma nova postura diante da 

realidade e o nascimento de uma prática libertadora. 

O currículo escolar é mínimo e fragmentado. Na maioria das vezes, peca 

tanto quantitativa como qualitativamente. Não oferece, através de suas 

disciplinas, a visão do todo, do curso e do conhecimento uno, nem favorece 

a comunicação e o diálogo entre os saberes; dito de outra forma, as 

disciplinas com seus programas e conteúdos não se integram ou 

complementam, dificultando a perspectiva de conjunto e de globalização, 

que favorece a aprendizagem. (PETRAGLIA, 2001, p. 69). 

 

Morin traz em seu trabalho a necessidade de pensar a partir da complexidade humana. 

Tal complexidade, propõe a possibilidade de ampliar o pensamento sobre o mundo e a vida, e 

além disso, superar o grande desafio da fragmentação dos saberes humanos, científicos e 

tecnológicos. Diante disso, a Teoria da Complexidade ou pensamento complexo, se desdobra 

para romper com o pensamento simplificador e fragmentado que marca a educação clássica. 

Como educação clássica, entende-se como sendo aquela na qual não questiona o isolamento 

das disciplinas e conteúdos escolares, que prioriza a memorização e a reprodução do 

conhecimento, sem que haja uma reflexão sobre seus problemas como desigualdade social, a 

pobreza, ética e assuntos que contribuem para formação de um cidadão crítico. 
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É importante entender que a complexidade não é uma receita e sim um desafio que 

incita o pensar. Podemos considerar a complexidade como um substituto eficaz da 

simplificação (MORIN, 1994). Não podemos confundir também complexidade com a 

completude, Morin diferencia muito bem em seu texto: 

Ora, o problema da complexidade não é o de estar completo, mas sim do 

incompleto do conhecimento. Num sentido, o pensamento complexo tenta 

ter em linha de conta tudo aquilo de que se desembaraçam, excluindo-o, os 

tipos mutiladores de pensamento a que chamo simplificadores e, portanto, 

ela luta não contra o incompleto mas sim contra a mutilação. Assim por 

exemplo, se tentarmos pensar o fato de que somos seres simultaneamente 

fisicos, biologicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a 

complexidade reside no fato de se tentar conceber a articulação, a identidade 

e a diferença entre todos estes aspectos, enquanto o pensamento 

simplificador ou separa estes diferentes aspectos ou os unifica através de 

uma redução mutiladora. Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição 

da complexidade é relatar articulações que são destruídas pelos cortes entre 

disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. De 

fato, a aspiração à complexidade tende para o conhecimento 

muldimensional. Não se trata de dar todas as informações sobre o fenômeno 

estudado, mas de respeitar as suas diversas dimensões; assim, como acabo de 

dizer, não devemos esquecer que o homem é um ser bio-sociocultural e que 

os fenômenos sociais são, simultaneamente, econômicos, culturais, 

psicológicos, etc. Dito isto, o pensamento complexo, não deixando de aspirar 

à multidimensionalidade, comporta no seu cerne o princípio de incompleto e 

de incerteza. ( MORIN, 1994, p.138). 

Três operadores colocam em movimento o pensamento complexo. Os mesmos são 

apresentados na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1- Operadores da complexidade (Fonte própria) 

Operadores da 
complexidade 

Operador 

dialógico. 

Operador 
recursivo. 

Operador 
hologramático 
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O operador dialógico vem na tentativa de entrelaçar coisas que aparentemente estão 

separadas. Ele procura trabalhar com posições opostas e inconciliáveis sem tentar negá-las ou 

racionalizá-las, devemos compreender essas oposições e refletir sobre as mesmas.  

O progresso produz ordem, mas também produz desordem. Não é possível 

aumentar a ordem sem aumentar também a possibilidade de desordem e 

vice-versa, uma vez que uma polaridade contém a outra em estado latente. 

Um grande petroleiro transporta o resultado de muitos estudos e pesquisas 

que culminaram com a produção do petróleo. Transporta, portanto, o 

progresso e mais possibilidades dele, pois os derivados do petróleo têm 

inúmeras aplicações. Mas transporta também a possibilidade de acidentes 

pelo rompimento de seus tanques, com a poluição de amplas áreas e grandes 

prejuízos ao mundo natural. Para não falar no efeito-estufa, que ocorre 

mesmo quando o petróleo chega sem problemas às refinarias e é 

transformado em vários produtos, entre eles combustíveis a partir do quais 

são geradas emissões de gases poluentes. Dessa forma, ao lado do progresso, 

de soluções, de ordem, os petroleiros também transportam o retrocesso, os 

problemas, a desordem (MORIN, 2003, p. 37). 

A recursividade é o operador fundamental. Os demais estão muito ligados a ele. Ele 

rompe um antigo paradigma de que a causa A gera um efeito B. Nesse caso temos que a causa 

produz um efeito, que produz a causa (MORIN, 2003). 

                               

                                 Figura 2.2- Operador recursivo (Fonte própria) 

Um exemplo que poderia ser dado ao operador recursivo seria: 

O funcionamento do cérebro faz emergir os processos mentais. Por meio da 

linguagem e de outras formas de comunicação eles chegam à sociedade sob 

a forma de idéias e ações, e lá interagem com os processos de outras mentes. 

Desse modo constrói-se a mente social, que por sua vez retroage sobre as 

mentes individuais. Estabelece-se uma recursividade, isto é, uma 

circularidade por meio da qual é produzida a cultura. As sociedades, os 

indivíduos e as culturas são fenômenos que emergem dessa circularidade. 

Mudanças nos indivíduos mudam a sociedade e mudam a cultura. O 

caminho inverso também é verdadeiro (MORIN 2003, p. 104).  

O operador hologramático advém da impossibilidade de dissociação da parte do todo. 

Morin utiliza a metáfora do holograma para definir o operador hologramático. Nesse tipo de 

imagem, cada ponto contém quase a totalidade do objeto reproduzido. Isto é, as partes estão 

contidas no todo, mas o todo também está contido em cada uma das partes que o constituem. 

causa 

efeito 
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”Holograma é a imagem física cujas qualidades de relevo, de cor e 

de presença são devidas ao fato de cada um dos seus pontos incluírem quase 

toda a informação do conjunto que ele representa.” (MORIN, 2005, p 181.) 

Aliados aos operadores da complexidade, temos ainda o tetragrama organizacional que 

juntos constituem a base do pensamento complexo. Segundo Morin, as atividades de qualquer 

sistema vivo são guiadas por uma tetralogia (Figura 2.3) (CARVALHO, 2006). 

                         

                            Figura 2.3- Tetragrama organizacional (Fonte própria) 

Esse tetragrama nos leva a perceber que a ordem do universo se autoproduz ao mesmo 

tempo que esse universo se autoproduz, por meio das interações físicas que produzem além de 

organização uma desordem (MORIN, 2005). 

 [...] Isso quer dizer que precisamos conceber nosso universo a partir de uma 

dialógica entre esses termos, cada um deles chamando o outro, cada um 

precisando do outro para se constituir, cada um inseparável do outro, cada 

um complementar do outro, sendo antagônico ao outro. Esse tetragrama 

permite-nos conceber que a ordem do universo se autoproduz ao mesmo 

tempo que esse universo se autoproduz, por meio das interações físicas que 

produzem organização, mas também desordem. Esse tetragrama é necessário 

para conceber as morfogêneses, porque foram nas turbulências e na diáspora 

que se constituíram as partículas, os núcleos e os astros; foi na forja furiosa 

das estrelas que se constituíram os átomos; e a origem da vida são 

redemoinhos, turbilhões e relâmpagos. São, portanto, as morfogêneses, mas 

também as transformações, as complexificações, os desenvolvimentos, as 

degradações, as destruições, as decadências que o tetragrama nos permite 

conceber. (Morin, 2005, p 204) 

O sistema sempre é algo que vive na desordem, o que faz com que ás vezes Edgar 

Morim defina: O que é a terra, o planeta Terra? Então, o planeta Terra é um mero planeta, 

muito pequeno no conjunto de todas as galáxias do universo e que vive à deriva, quer dizer 

não está indo. Então: o tetragrama ordem, desordem, interação e reorganização aliado aos 

operadores da dialogia, do holograma e da recursividade, constituí o bloco forte, a base 

fundamental do pensamento complexo. 

ordem desordem 

interação reorganização 
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O pensamento cartesiano
1
 separou o sujeito que pensa da coisa pensada, produzindo 

assim uma ruptura entre o sujeito e objeto. A visão cartesiana nos impôs um paradigma, que é 

um conjunto de regras, padrões, teorias, modelos, visões de mundo que nós aprendemos e que 

nos é passado inconscientimente. O paradigma cartesiano nos ensinou a dividir, a separar a 

razão do dês-razão, a razão dos mitos, a razão do imaginário. Portanto a reforma do 

pensamento nos permite reaprender a pensar.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) solicitou ao Morin uma relação dos temas 

que não poderiam faltar para formar o cidadão do século XXI. Com isso nasceu o texto Os 

Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro (Figura 2.4). Nesse livro, Morin reflete sobre 

as necessidades da educação no Século XXI, sem a pretensão de apresentar um programa 

educativo, o autor aborda alguns dos problemas específicos, chamados de buracos negros, 

existentes tanto do Ensino Fundamental, Médio e Superior, e que são ignorados nos 

programas educativos, mas em sua opinião deveriam estar no centro das atenções dos que se 

preocupam com a formação de jovens e futuros cidadãos.  

 

                    Figura 2.4- Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro (Fonte própria) 

                                            
1
  Descartes é um filosofo cuja característica é o seu temperamento matemático, sua preocupação era com a 

ordem, a clareza e a distinção. O método cartesiano está fundamentado no principio de jamais acreditar em nada 

que não tivesse fundamento para provar a verdade. Com essa regra nunca aceitara o falso por verdadeiro e 

chegará ao verdadeiro conhecimento de tudo. 
 
 

 

Sete saberes que 
devem ser 
ensinados. 

Considerar erros e 
ilusões constantes 

nas concepções; 

Construir o 
conhecimento 

pertinente; 

Reaprender a nossa 
própria condição 

humana; 

Reconhecer nossa 
identidade terrena; 

Enfrentar as 
incertezas constantes 

no conhecimento 
científico; 

Ensina a 
compreensão por 

meio do diálogo e do 
entendimento; 

Discutir e exercitar a 
ética. 
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Para Morin, deve-se considerar no ensino o risco do erro e da ilusão. “A educação 

deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e 

pela ilusão.” (MORIN, 2011, p.19).  Na nossa sociedade vemos que as ideias adquirem status 

de verdades absolutas, levando inclusive pessoas matarem e morrerem em nome delas. 

Precisamos explorar a possibilidade do erro, para que possamos ver a realidade. 

Somos ensinados a separar os objetos das grandes áreas do conhecimento para analisa-

los melhor e não conscientizamos os nossos alunos que esses conhecimentos estão unidos e 

possuem uma total relação e complementação. Estamos vivendo a hiperespecialização dos 

saberes e a consequente dificuldade de articula-los uns aos outros. 

De fato, a hiperespecialização impede tanto a percepção do global (que ela 

fragmenta em parcelas), quanto do essencial (que ela dissolve). Impede até 

mesmo tratar corretamente os problemas particulares, que só podem ser 

propostos e pensados em seu contexto (MORIN, 2000, p.41). 

As disciplinas aprofundam nosso conhecimento do mundo, mas as conexões invisíveis 

que existem entre elas precisam ser consideradas. É preciso colocar o conhecimento num 

contexto, sabendo que não é a quantidade de informações que nos dará o conhecimento 

pertinenente
2
, mas a capacidade que temos de contextualizá-lo. Para o conhecimento 

pertinente segundo Morin se faz necessário considerar o contexto, o global, o 

multidimensional e o complexo como mostra a Figura 2.5. 

O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso 

situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido. Em 

consequência, a educação deve promover a “inteligência geral” apta a referir-se 

ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção 

global (MORIN, 2000, p 36). 

 

                                            

2 O princípio do conhecimento pertinente é aquele capaz de contextualizar os dados. As disciplinas devem 

interagir entre si para que sejam conectadas umas as outras. 
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                             Figura 2.5- Conhecimento pertinente (Fonte própria) 

Outro aspecto que merece ser discutido em nosso atual sistema educacional segundo 

Morin é a ausência do ensino da compreensão humana. Não aprendemos a compreender 

nossos parentes, vizinhos e as pessoas, com isso o individualismo e o egocentrismo só 

aumentam. 

Por isso, a educação deveria mostrar e ilustrar o Destino multifacetado do 

humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, 

o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma das 

vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 

complexidade humana. Conduziria à tomada de conhecimento, por 

conseguinte, de consciência, da condição comum a todos os humanos e da 

muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, 

sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra...(MORIN, 2000, p.62.) 

 

 

2.2 CTSA: A importância de um ensino para formação cidadã 

O desenvolvimento científico e tecnológico pelo qual a sociedade passou a partir da 

metade do Século XX, juntamente com impactos ambientais, a pobreza e inúmeros problemas 

sociais que estamos enfrentando vêm modificando a ideia de como fazer e ensinar Ciência. 

Com isso temos cada vez mais a necessidade de trabalhar conteúdos contextualizados e 

transdisciplinares que possibilitem a formação de cidadãos críticos. 

Tendo a preocupação com esses aspectos e questionamentos atuais da sociedade, surge 

a abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). Essa perspectiva de 

educação traz inúmeras contribuições, pois questiona o estatuto da Ciência e da Tecnologia 

diante dos desafios relacionados ao desenvolvimento social e à sustentabilidade. Temos que o 

objetivo principal do CTSA é possibilitar a construção de conhecimentos, habilidades e 

Para o conhecimento 
pertinente 

precisamos 
considerar: 

O contexto 

O global 

O multidimensional 

O complexo 
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valores necessários para tomada de decisões na solução de problemas do cotidiano da 

sociedade (SANTOS e MORTIMER, 2002). 

As abordagens CTSA tem propiciado o reconhecimento de que o ensino e aprendizado 

não podem mais se basear em concepções superficiais, sem considerar as relações de diversas 

áreas do conhecimento. Com isto, temos observado a demanda por desenvolvimento de 

metodologias de ensino diferenciadas e acima de tudo a adesão dos professores a essas 

metodologias inovadoras. 

A perspectiva CTSA oferece um direcionamento importante para a educação, onde é 

possível promover a integração dos conhecimentos em seus aspectos científicos, sociais, 

ambientais e culturais. Assim, o conhecimento pode ser construído de maneira mais sólida 

proporcionando ao sujeito compreender diversas questões que exigem conhecimentos de tais 

aspectos. O trabalho com o enfoque CTSA promove uma formação de atitude crítica, 

reflexiva e responsável para a resolução de questões sociais relacionadas à Ciência e 

Tecnologia (RESTREPO, 2010). 

No entanto, é importante que seja valorizado o caráter crítico do movimento CTSA e 

que o mesmo não se apresente apenas como um slogan. Com essa preocupação, vários autores 

tem se preocupado em diferentes aspectos em resgatar o caráter crítico do movimento CTSA. 

Auler e Bazzo (2001) falam da importância de se realizar uma contextualização do 

movimento à realidade brasileira e à realidade latino-americana de forma a realizar uma 

análise crítica sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. Auler e Delizoicov (2001) 

propõem uma percepção ampliada para a perspectiva do movimento associada à um processo 

problematizador que dialogue diante da concepção reducionista do progresso científico e 

tecnológico. Santos e Mortimer (2002), salientam a importância em se trabalhar envolvendo 

temas científicos ou tecnológicos problemáticos, evidenciando as potencialidades desse 

trabalho na educação cidadã dos estudantes de ensino médio. Em uma perspectiva 

educacional crítica, Mion, Alves e Carvalho (2009) reivindicam o papel crítico da educação 

apoiados na leitura freiriana das relações homem-mundo, segundo a qual o diálogo é vital 

para a transformação permanente da realidade. 

No que diz respeito ao Ensino de Química, temos que a perspectiva do movimento 

CTSA aliada a uma proposta educacional dialógico-problematizadora (FREIRE, 1987) pode 

permitir que o conhecimento químico viesse ser trabalhado de forma crítica, conduzindo a um 

ensino reflexivo sobre aspectos sociais e ambientais. Desta forma, temos que os alunos podem 

desenvolver a capacidade de se posicionarem criticamente frente aos problemas atuais, 

relacionando o conhecimento químico às questões sociais, ambientais, econômicas e políticas. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Definição do tipo da pesquisa 

No primeiro momento, foi estabelecido o tipo de pesquisa que seria desenvolvida, 

vários aspectos precisaram ser analisados para que fosse possível desenvolver a metodologia 

mais adequada. Na Tabela 3.1 encontram-se as modalidades de pesquisa escolhidas levando 

em consideração os diferentes aspectos. 

                   Tabela 3.1: Metodologia escolhida para a pesquisa 

Aspectos da pesquisa Modalidades escolhidas 

Abordagem Pesquisa qualitativa 

Natureza Pesquisa aplicada 

Objetivo Pesquisa descritiva 

Procedimento Observação participante 

 

Considerando o aspecto da abordagem temos que a pesquisa qualitativa foi escolhida, 

pois a mesma permite que o pesquisador possa ser ao mesmo tempo sujeito e objeto de sua 

pesquisa. 

Numa abordagem qualitativa, o pesquisador pode realizar questionamentos que serão 

discutidos durante o próprio curso da investigação, formulando e reformulando hipóteses, 

tentando assim compreender as relações entre os objetos de reflexão e análise. (MOREIRA, 

2011). 

Quanto à natureza da pesquisa, escolhemos a modalidade aplicada. Esse tipo de 

pesquisa tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, que quase sempre 

são dirigidos a soluções de problemas.  

Em relação ao objetivo da pesquisa, optou-se pela descritiva. Ela é muito utilizada 

quando se faz necessária à análise de documentos e exige do investigador uma série de 

informações sobre as quais deseja investigar (TRIVIÑOS, 1987). 

Por fim, no que tange ao procedimento do trabalho foi escolhida a modalidade de 

observação participante. Ela implica em um processo longo de estudos que envolvem a 

análise do comportamento e a ação de grupos com o objetivo de compreender a evolução dos 
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mesmos. As observações são anotadas em um diário de campo com intuito de autodisciplinar 

o pesquisador que aprende com os erros cometidos (DEMO, 2000). 

 

3.2  Planejamento da pesquisa 

O percurso metodológico escolhido se dá em torno da possível contribuição da Teoria 

da Complexidade para a prática do professor de Química. Com intuito de possibilitar 

momentos em sala que trouxessem assuntos que exigiriam do professor mais do que o 

conhecimento da área de ensino, foi planejada uma sequência didática composta por cinco 

momentos programados para acontecerem durante um ano letivo. 

A sequência didática é um conjunto de atividades, estratégias e intervenções 

planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do conteúdo ou tema 

proposto seja alcançado pelos discentes (KOBASHIGAWA, 2008).  Lembra um plano de 

aula, entretanto é mais amplo que este por abordar várias estratégias de ensino e 

aprendizagem e por ser uma sequência de vários dias. Na elaboração de uma sequência 

didática o docente pode adquirir conhecimentos de forma a suprir alguma fragilidade em 

determinado assunto. Com isso, deseja-se que ao elaborar uma sequência didática, o professor 

se sinta preparado e mais confiante para romper com as aulas tradicionais, onde o 

conhecimento é apenas reproduzido aos alunos (LEAL, 2013). 

Para o planejamento da sequência didática, estabeleceu-se uma discussão inicial em 

torno de alguns pontos que seriam fundamentais para a realização da pesquisa e que podem 

ser vistos na Figura 3.1.  
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               Figura 3.1- Planejamento da pesquisa (fonte própria) 

 Durante todo o tempo de execução das aulas planejadas foi mantido o diário de bordo 

para fim de reflexão, e suas anotações encontram-se no Apêndice 1 do presente trabalho. 

Optou-se em confeccionar o diário com a finalidade de registrar as dificuldades e desafios 

encontrados pelo docente na execução da sequência didática. 

O diário é uma importante ferramenta para o professor, nele podem-se registrar seus 

pensamentos no momento do planejamento das aulas, e, além disso, é um momento em que o 

professor pode também relatar frustrações e anseios.  

A escrita supõe um processo de expressão e de objetivação do pensamento 

que explica sua atitude de reforçar ou constituir a consciência daquele que 

escreve. Escrever sobre si é auto revelar-se, é um recurso privilegiado de 

tomada de consciência de si mesmo, pois permite “atingir um grau de 

elaboração lógica e de reflexibilidade”, de forma mais acabada do que na 

expressão oral (CAÑETE, 2000, p. 41-42). 
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3.3  Ambiente de pesquisa: A escola e os estudantes 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Walter Orlandini (CEWO), um dos 

principais colégios estaduais da cidade de São Gonçalo. Ele é bem localizado e fica no bairro 

do Paraíso, ao lado da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (FFP-UERJ). 

A escola disponibiliza vagas no ensino médio e atualmente possui vinte turmas no 

turno diurno, vinte turmas no turno vespertino e seis turmas no turno noturno. No ano de 2016 

foram em torno de 1600 alunos matriculados  

A infraestrutura da escola é boa. No entanto, carece de algumas manutenções. Sua 

arquitetura é diferenciada, com a disposição das salas em forma de círculo e no centro o seu 

pátio. A biblioteca tem formato oval e fica no pátio em destaque, o que facilita a transição dos 

alunos. Na Tabela 3.2 apresenta-se se a estrutura física da escola. 

Tabela 3.2- Estrutura física do Colégio Estadual Walter Orlandini
* 

Rede física da escola Quantidade/ espaço físico 

Salas de aula 20 

Salas para equipe administrativa e 

pedagógica 

1 secretaria 

1 sala de coordenação 

3 salas interligadas da direção 

1 sala de professores 

Setores pedagógicos 1 biblioteca 

Laboratórios 1 de multimídias 

1 de informática 

1 de Química 

1 de Biologia 

1 de Física 

Sanitários para alunos 4 masculinos 

4 femininos 

Sanitários para funcionários 1 masculino 
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1 feminino 

Espaço para alimentação 1 cozinha 

1 refeitório 

Espaço cultural e esportivo 1 anfiteatro 

1 quadra 

1 pátio 
*
 Fonte própria 

 

Vale ressaltar que apesar do colégio ter uma estrutura invejável em relação a outras 

escolas da região, com o passar do ano tem sofrido inúmeras avarias. Os laboratórios de 

Biologia e Química encontram-se interditados por causa de um deslizamento de terra ocorrido 

em janeiro de 2016 que danificou a parede dos mesmos. O laboratório de informática também 

não possui condições de uso, pois seus equipamentos estão obsoletos. 

Quanto à parte pedagógica, o CEWO tem se destacado por seus resultados no ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), tendo nos últimos anos obtido o 1º lugar na classificação 

das escolas estaduais do município como pode ser observado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3- Resultados do Enem das escolas estaduais de São Gonçalo
*
 

Posição Escola Média do ENEM 2015. 

Objetiva. Redação. 

1º CE Walter Orlandini. 512,59 567,18 

2º CE Melchíades Picanço. 499,60 548,66 

3º CIEP 122 Professor Ermenzida Dionizio 

Necco. 

499,58 534,91 

4º CIEP 238 Doutor Ilton Faria da Costa 498,52 524,15 

*
Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola 
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Por conta desses resultados é uma escola muito procurada no município o que acarreta 

grandes filas em períodos de matrícula. Atualmente, a matrícula da rede estadual do Rio de 

Janeiro é feita online, porém as vagas remanescentes são disponibilizadas na própria escola. 

Foram selecionados para a pesquisa os alunos de quatro turmas do 1º ano do Ensino 

Médio de 2016 identificadas como 1009, 1010, 1011 e 1012 do turno da tarde. No total foram 

134 alunos participantes da presente pesquisa. 

A origem pregressa dos alunos que ingressam no colégio, no 1º ano é oriunda na 

grande maioria de escolas de rede privada do próprio Município de São Gonçalo. 

O colégio já possui a tradição de receber alunos que por motivos financeiros da família 

acabam migrando da rede privada para a rede pública. Vale ressaltar que as políticas de cotas 

também tem sido um bom incentivo para essa migração. 

 

3.4  Sequência didática proposta 

A sequência didática foi planejada de forma a ser inserida no planejamento curricular 

da escola, tendo em vista que a rede estadual de ensino do Rio de Janeiro segue o Currículo 

Mínimo. O objetivo foi fazer com que os momentos escolhidos para investigação da presente 

pesquisa dialogassem com os conteúdos que deveriam ser ensinados durante o ano letivo. 

Para isso escolheu-se como tema central “Água e o Meio Ambiente”, optou-se por esse tema 

porque o uso da água é um assunto de importante relevância social, além de envolver todas as 

áreas do conhecimento, o que permite debates e inúmeras atividades que podem ser realizadas 

em sala de aula. Além disso, a discussão sobre a qualidade da água está presente na Nova 

Base Curricular Nacional Comum do Ensino Médio de 2017 (nela temos a unidade 5 toda 

voltada para questões ambientais, como podemos ver na Figura 3.2). 

 

Figura 3.2-  Unidade 5 da Nova base comum para o Ensino Médio (2ª versão), destinada as questões 

ambientais (Fonte própria) 

Unidade 5: A QUÍMICA DE SISTEMAS 
NATURAIS:QUALIDADE DE VIDA E 

MEIO AMBIENTE. 

A Química na investigação de 
questões ambientais relacionadas à 
qualidade de corpos d'água , do ar 

atmosférico e dos solos presentes em 
todos os municípios e áreas rurais 

brasileiras. 
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A sequência didática foi dividida em cinco momentos que foram desenvolvidas nas 

aulas de Química no ano letivo de 2016. 

Na Figura 3.3 temos a sequência didática proposta com cada uma das etapas da 

mesma.  

 

 

Figura 3.3-  Assuntos abordados na sequência didática (Fonte própria) 

 

Na Tabela 3.4 podemos observar os conteúdos que devem ser trabalhados com os 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio e o momento no qual será inserida cada etapa da 

sequência didática. 

  

Sequência didática. 

Tema: Água e Meio 
Ambiente 

1-Aula inaugural- Dinâmica 

A importância do saber ouvir.. 

2-Reconhecendo a Química como uma 
Ciência e destacando a sua importância 

para a sociedade e o ambiente. 

3- Tratamento de Efluentes. 

Separando misturas. 

Água virtual: Calculando a quantidade de 

água nas refeições.. 

4- São Gonçalo: Uma ex-cidade pesqueira. 

Consequências da poluição ambiental.   

5- Juri-simulado: Julgando um crime 
ambiental. 
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Tabela 3.4- Currículo mínimo de Química para o primeiro ano do Ensino Médio no estado do Rio de 

Janeiro 

Bimestre: Habilidades e competências que devem ser 

desenvolvidas: 

Etapas da sequência 

didática: 

1º 
 Compreender a Química como uma ciência 

construída pelo ser humano e sua 

importância para a tecnologia e a sociedade. 

 Reconhecer o papel do uso da Química 

como atividade humana na criação/solução 

de problemas de ordem social e ambiental, 

sempre que possível contextualizando com 

as questões nacionais. 

 Compreender a Química como uma ciência 

baseada nos eixos teórico, representacional e 

fenomenológico. 

 Estabelecer a diferença entre transformação 

química e transformação física, 

evidenciando a reversibilidade ou 

irreversibilidade desses fenômenos. 

 Identificar as características dos materiais 

nos diferentes estados físicos. 

 Compreender, representar e interpretar 

graficamente os processos de mudança de 

estado físico (temperatura x tempo) da água 

e outras substâncias.  

 Interpretar graficamente a mudança de 

estado físico de uma substância pura e de 

misturas. 

 Identificar pressão e temperatura como 

fatores importantes durante a mudança de 

estado físico de uma substância. 

 Identificar ponto de fusão, ponto de ebulição 

e densidade como propriedades dos 

materiais. 

 Compreender os principais processos 

utilizados para a separação de misturas, isto 

é: filtração, decantação, destilação. 

 Conhecer as principais teorias que 

procuravam explicar a constituição da 

matéria ao longo da história. 

 Compreender as leis ponderais de Lavoisier 

e de Proust. 

 Compreender o conceito de átomo, a partir 

do modelo de Dalton, para explicar as Leis 

Ponderais. 

 Estabelecer diferença entre substância 

simples e substância composta. 

Aulas 1 e 2 
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2º 
 Caracterizar os constituintes fundamentais 

do átomo (próton, elétron e nêutron) e 

compreender a construção do modelo 

atômico como um processo histórico (isto é 

reconhecer a existência do elétron para a 

concepção do modelo atômico de 

Thompson; compreender a radioatividade 

como um fenômeno natural e sua 

importância na evolução e o 

reconhecimento da existência do núcleo 

atômico do modelo atômico de Rutherford). 

 Obter noções simplificadas do modelo de 

átomo quântico moderno, incluindo a 

existência das subpartículas (quarks, 

léptons e bósons) e dos modelos que 

também participaram da evolução da 

ciência (como a visão antiatomista, vortex 

de Thompson, etc.) 

 Conhecer e aplicar a distribuição eletrônica 

usando o diagrama de Linus Pauling para 

átomos e íons. 

 Compreender os critérios utilizados na 

organização da tabela periódica. 

 Diferenciar elemento químico de átomo, 

reconhecendo a existência de isótopos. 

 Relacionar a posição dos elementos na 

tabela com o subnível mais energético da 

distribuição eletrônica, classificando os 

elementos em representativos e de 

transição. 

Aula 3 

3º 
 Caracterizar metais e não metais, suas 

principais aplicações, evidenciando as 

particularidades dos gases nobres e do 

hidrogênio. 

 Conceituar eletronegatividade, tamanho 

atômico e potencial de ionização e 

compreender a variação dessas propriedades 

ao longo de um período e/ou grupo da tabela 

periódica. 

 Identificar que os átomos, nos agregados 

atômicos, interagem por meio de forças 

atrativas e repulsivas denominadas ligações 

químicas. 

 Compreender que os diferentes tipos de 

ligação estão associados às propriedades 

periódicas: eletronegatividade, raio atômico 

e potencial de ionização. 

 Relacionar a teoria do octeto aos modelos de 

ligações iônicas e covalentes. 

 Representar as principais substâncias 

Aula 4 
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formadas pelas ligações iônicas (isto é: 

alcalinos e alcalinos terrosos com 

calcogênios e halogênios) e covalentes (isto 

é: H2, O2, N2, Cl2, NH3, H2O, HCl, CH4 ).  

 Associar a existência de diferentes tipos de 

ligações químicas às propriedades de 

materiais do cotidiano. 

4º 
 Perceber que as transformações químicas 

das substâncias são causadas pelo 

favorecimento de novas interações entre as 

partículas constituintes dessas substâncias, 

nas mais diversas situações. 

 Distinguir, a partir do conceito de escala de 

eletronegatividade de Pauling, o caráter 

iônico e o caráter covalente de uma ligação. 

 Representar as ligações covalentes, 

ressaltando a característica do carbono na 

formação de cadeias em moléculas 

orgânicas. 

 Compreender as interações intermoleculares 

(isto é, ligação de hidrogênio, interações 

dipolo-dipolo, dipolo-induzido) e relacioná-

las às propriedades físicas: ponto de fusão, 

ponto de ebulição, solubilidade. 

 Relacionar a solubilidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos em água, 

enfatizando o papel dos tensoativos. 

 Representar as ligações covalentes, 

ressaltando a característica do carbono na 

formação de cadeias em moléculas 

orgânicas. 

Aula 5 

Fonte:http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=8873258e-842c-431d-9882 

17c847c17696&groupId=91317 

 

3.4.1  Etapa 1 Aula Inaugural: Dinâmica- A importância do ouvir 

A aula inaugural é de suma importância para iniciar um trabalho inovador, é nela que 

se estabelece um relacionamento de confiança entre os alunos e o professor. Porém, nem 

sempre é fácil apresentar uma proposta de aula que atenda as expectativas e objetivos do 

professor e ao mesmo tempo agrade aos alunos. A inovação sempre vem acompanhada da 

insegurança e do medo, por isso requer coragem e acima de tudo flexibilidade para reverter 

possíveis contratempos.  
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Para primeira aula do curso, foi selecionada uma dinâmica que trabalha alguns valores 

importantes para inserção de aulas participativas, são eles: respeito ao próximo, saber ouvir e 

saber se expressar. 

Um dos principais objetivos da educação é ensinar valores. E esses são 

incorporados pela criança desde muito cedo. É preciso mostrar a ela como 

compreender a si mesma para que possa compreender os outros e a 

humanidade em geral. Os jovens têm de conhecer as particularidades do ser 

humano e o papel dele na era planetária que vivemos. Por isso a educação 

ainda não está fazendo sua parte. O sistema educativo não incorpora essas 

discussões e, pior, fragmenta a realidade, simplifica o complexo, separa o 

que é inseparável, ignora a multiplicidade e a diversidade. (MORIN, 2008, p. 

65). 

A utilização de dinâmicas permite ao professor conhecer melhor a personalidade dos 

seus alunos, sendo uma ótima oportunidade de construir um grupo forte e estimulado.  

A atividade utilizada foi adaptada de uma dinâmica disponibilizada em um banco de 

dados da internet
3
. A utilização da mesma tem por objetivo construir com os alunos uma boa 

relação, apresentando valores importantes para a convivência em grupo. 

Essa aula foi desenvolvida para que possibilitasse aos alunos entenderem a 

importância do saber ouvir e a identificação dos fatores que facilitam e/ou dificultam a 

comunicação. Ela foi realizada em dois tempos de aula, totalizando uma hora e quarenta 

minutos. 

Nesse primeiro contato com as turmas, faz-se necessário uma apresentação do 

professor e também dos alunos, bem como a disciplina de Química com seus conteúdos e 

avaliações.   

Após a realização da dinâmica, foi solicitado aos alunos que escrevessem em um 

pedaço de papel suas opiniões sobre a atividade. Não houve a necessidade de identificação 

dos papéis e para terminar, realizamos a leitura das avaliações em voz alta. 

Vale ressaltar que a avaliação na primeira aula se fez importante na pesquisa para que 

o docente aprendesse a lidar com críticas e se adaptasse a metodologia. 

A seguir, temos as regras da dinâmica proposta nessa primeira etapa. 

 

 Formar grupos (4 a 5 alunos). Selecionar um representante de cada um dos 10 grupos. 

 Unir todos os representantes e dar as seguintes instruções: “Você irá contar uma 

história ao seu grupo. Pode escolher uma história real, da sua própria vida, ou criar 

algo. Mas a sua tarefa é contar essa história ao seu grupo do começo ao fim e 

certificar-se de que eles compreenderam bem o que você contou”.  

                                            
3
 Dinâmica adaptada do site: http://atelierdeducadores.blogspot.com.br/p/dinamicas-de-grupo-e-jogos.html 
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 Unir cada grupo e dar-lhes instruções individuais, pois cada um deles desempenhará 

um papel diferente em seu grupo. Todos os papéis têm o objetivo de interferir na 

comunicação, dificultando-a. As instruções se encontram na Tabela 3.5 a seguir. 

                     Tabela 3.5- Instruções aos representantes
*
 

Grupo Instruções: 

1 Dê palpites sem ser solicitado durante o relato 

2 Interrompa frequentemente, impedindo-o de chegar ao fim de sua 

história 

3 Mude de assunto várias vezes durante o relato 

4 Não responda nem pergunte nada durante todo o relato 

5 Peça constantemente ao outro que repita o que acabou de dizer 

6 Procure contar uma história melhor do que a está sendo contada 

7 Observe o resto da sala enquanto a história está sendo contada 

8 Ria e ache graça quando ele estiver falando sério 

9 Faça perguntas sobre todos os detalhes da história 

10 Conclua as frases do seu parceiro antes dele, tentando adivinhar o 

que ele vai dizer 

* 
Fonte própria 

 Dadas às instruções, os grupos se sentam espalhados pela sala, executando a tarefa 

ao mesmo tempo. 

 O professor observa o grupo e determina o final da atividade ao perceber que a 

maioria dos grupos concluiu a tarefa ou já se encontram suficientemente 

mobilizada. 

 Cada grupo irá expor para a turma o que aconteceu durante a execução da 

atividade e como está se sentindo. 
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 Depois de explorar os comentários sobre a atividade, ampliar a discussão para os 

seguintes pontos: como você se sente quando alguém não escuta você? É difícil 

para você escutar o outro? E falar de si? Que atitudes nos outros facilitam a sua 

expressão? 

 

3.4.2  Etapa 2: Reconhecendo a Química como Ciência e destacando sua importância para a 

sociedade 

Esta segunda aula foi programada para ser apresentada no primeiro bimestre, pois faz 

parte do conteúdo exigido pelo currículo mínimo de Química das Escolas Estaduais do Rio de 

Janeiro. O objetivo foi fazer com que os alunos compreendessem a Química como uma 

ciência construída pelo ser humano e sua importância para a tecnologia e a sociedade. A aula 

ocorreu em forma de conversa, onde foi apresentada com auxílio de um projetor. A 

apresentação em Powerpoint
4
 encontra-se no Apêndice 2. 

A aula é iniciada com uma discussão do que seria Ciência? Em seguida são 

apresentados conceitos como senso comum, conhecimento científico e pesquisa científica.  

Na Figura 3.4 temos o esquema utilizado para explicar a sequência da pesquisa 

científica. 

 

                               Figura 3.4- Sequência da pesquisa científica (Fonte própria) 

                                            
4
 Microsoft

® 
2007.  
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Com a utilização de imagens se dá início a definição da disciplina de Química. Nessa 

parte trabalha-se a Química do cotidiano envolvida na visão, na higiene, no transporte e nos 

alimentos
5
, como mostram as Figuras 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.  

 

Figura 3.5: A Química na visão 

 

Figura 3.6: A Química na higiene 

 

Figura 3.7: Química nos meios de 

transportes 

 

 

Figura 3.8: A Química e os alimentos 

Após construirmos com os alunos o conceito da Ciência Química, falou-se dos 

aspectos da disciplina, como: linguagem própria, caráter experimental, puro, aplicado e 

inderdisciplinar. Em seguida, trouxemos alguns questionamentos
6
.  

 O que diferencia o conhecimento científico do senso comum, isto é, do conhecimento 

não científico? Será que o conhecimento do cozinheiro também é conhecimento 

científico? Por quê? 

 Durante alguns anos, médicos receitaram medicamento à base de Talidomina para 

amenizar os enjoos de mulheres grávidas. Mas aconteceu uma tragédia: bebês de mães 

que fizeram uso desses medicamentos nasceram com deformidades nos membros 

                                            
5
 Fonte internet. 

6
 Adaptado do livro Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013,página 19 
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superiores e inferiores. O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Se a 

Medicina é uma Ciência, devemos ou não confiar nos medicamentos prescritos pelos 

médicos?  

 Zé Limpim é o fabricante do sabão mais vendido na sua região, seu produto é 

fabricado por várias gerações da família. No momento, sua produção já está sendo 

vendida até na capital. Você poderia afirmar que Zé Limpim é um cientista e, por isso, 

seu sabão é de boa qualidade?  

 O conhecimento químico expressa a verdade absoluta?  

Para terminar a aula foi proposta aos alunos a realização de uma pesquisa e a 

construção de um relatório. Para isso utilizou-se a proposta já estabelecida no livro didático
7
 

deles, porém com algumas adaptações. 

Fazer com que os alunos formulem questionamentos para uma entrevista tem por 

finalidade analisar o que eles entenderam sobre a definição da Ciência Química. Geralmente 

acreditamos que devemos fazer perguntas aos alunos para obtermos deles os seus 

conhecimentos. No entanto, fazer com o que eles formulem perguntas pode trazer muitas 

informações sobre a percepção de seus conceitos e conhecimentos de um dado assunto. O 

objetivo dessa pesquisa foi fazer com que os alunos investiguem com as pessoas próximas, 

familiares e amigos, como estes percebem a presença da Química no seu cotidiano.  

Nesse caso os alunos se tornam observados e observadores ao mesmo tempo, serão 

levados a desenvolver uma pesquisa na qual a formulação das perguntas será o objeto de 

análise nessa etapa. A seguir apresentamos a estrutura da pesquisa que será proposta aos 

alunos. 

Entrevista: Como as pessoas que conheço veem a Química? 

 Grupo de no máximo cinco alunos. 

 O grupo deve montar as perguntas que serão utilizadas na entrevista. 

 No mínimo 10 entrevistados por grupo. 

 Algumas informações são sugeridas para coletar dos entrevistados como: 

idade, escolaridade e profissão. 

Construção do relatório de pesquisa: 

 Como fizeram a entrevista? Quantas pessoas foram entrevistadas? 

 Quais as perguntas foram utilizadas? 

 Quais foram os resultados? (utilizar tabelas ou gráficos) 

                                            
7
 Adaptado do livro Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013,página 21  
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 Conclusão da pesquisa. 

Fazer com que os alunos entendam que a Química é uma Ciência, e por isso seus 

conceitos não são sempre uma verdade absoluta e fazer com que os alunos possam adquirir 

prazer em estudar Ciência e desenvolvam a capacidade de relacionar os conteúdos que 

aprendem em sala com seu cotidiano são os principais desejos dos professores. Uma ótima 

opção são aulas em que os alunos participem expondo a suas opiniões. No entanto, as aulas 

que dão voz ao aluno são um grande desafio aos professores, exigindo dos mesmos uma 

reconstrução de metodologias e hábitos em sala de aula. 

Transformar a sala de aula em local de trabalho conjunto, não de aula, é uma 

empreiteira desafiadora, porque significa, desde logo, não privilegiar o 

professor, mas o aluno, como aliás, querem as teorias modernas (DEMO, 

1996, p.17). 

Permitir o diálogo em sala de aula é importante, uma vez que o conhecimento é 

construído através de argumentações e contra argumentações, deixando de existir uma 

verdade absoluta e uma posição de soberania do professor. 

Duas dimensões são cruciais: saber argumentar, raciocinar, propor com 

fundamentação, e, ao mesmo tempo, buscar consenso. Por mais que cada um 

possa reivindicar que esteja com a razão, em sociedade não pode prevalecer 

apenas a ideia individual. Sendo verdade só uma pretensão, ou seja, obtém-

se pela argumentação e pode ruir sob a contra-argumentação. Deve estar fora 

de questão todo comportamento impositivo, ainda que esteja formalmente 

bem calçado. Porquanto, o questionamento que não admite ser questionado, 

não serve para questionar, nem para reconstruir (DEMO, 2007, p.20). 

 

3.4.3  Etapa 3:Tratamento de efluentes e água virtual 

No terceiro momento da sequência didática, inserimos o assunto Tratamentos de 

efluentes. Esta aula foi aplicada no segundo bimestre e a escolha se deu pela necessidade de 

buscar um tema que pudesse contextualizar conteúdos previamente trabalhados no bimestre 

anterior.  Logo a aula permitiu trabalhar os métodos de separação de misturas utilizados na 

estação de tratamento de efluente, além de proporcionar uma reflexão e debate sobre a 

poluição da água, inserindo o conceito de água virtual. 

Para execução dessa aula, foi solicitada uma pesquisa prévia aos alunos sobre o tema 

tratamento de efluentes. A atividade foi apresentada com projetor e os slides utilizados na aula 

estão no Apêndice 3. 

Após apresentação das etapas de tratamento de efluentes, foi proposta a dinâmica 

sobre água virtual. 
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A introdução do conceito de água virtual é mostrar para o aluno que a água está 

presente em muitas atividades, incorporadas nos produtos ou utilizada para a fabricação dos 

mesmos e na agricultura. Para tal, efluentes são gerados ao longo da cadeia produtiva dos 

produtos. A água virtual é a quantidade de água utilizada desde o início da produção até o seu 

produto final (DIAS, 2010). 

 Para executar a atividade
8
 utilizamos como referências as Tabelas, são elas a 3.6 e a 

3.7.  

   Tabela 3.6- Quantidade de água para preparar 1 Kg de alimentos 

Produto Água requerida (L/Kg) 

Soja 2.000 

Arroz 1.600 

Milho 650 

Frango 3.500 

Bife bovino 43.000 

Fonte: Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental, Genebaldo Freire Dias, Editora Gaia, São Paulo, 

SP, 1ª Edição, 2010, página 152. 

   Tabela 3.7- Quantidade de água presente nos produtos 

Produto Conteúdo de água virtual (L) 

1 batata (100 g) 25 

1 folha de papel A4 (80 g/m
3
) 10 

1 tomate (70 g) 13 

1 fatia de pão (30 g) 40 

                                            

8 Dinâmica adaptada do livro: Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental, Genebaldo Freire Dias, 

Editora Gaia, São Paulo, SP, 1ª Edição, 2010, página 152. 
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1 copo de cerveja (250 mL) 75 

1 copo de leite (200 mL) 200 

1 hambúrguer (150 g) 2400 

Fonte: Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental, Genebaldo Freire Dias, Editora Gaia, São Paulo, 

SP, 1ª Edição, 2010, página 152. 

Após a apresentação das tabelas foi solicitado aos alunos que: 

 Criassem uma dieta para uma pessoa com os produtos das tabelas. 

 Estimassem quanto de água seria necessário para produzir os itens da dieta. 

 Calculassem a quantidade de água que seria necessária para atender à população 

mundial (6,7 bilhões de pessoas).  

 

3.4.4 Etapa 4 -São Gonçalo: ex-cidade pesqueira 

São Gonçalo é um município do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) sua população é de 1.044.058 

habitantes em 2016, sendo, atualmente, o segundo município mais populoso do estado (atrás 

apenas da capital) e o 16º mais populoso do país (incluindo as capitais) e a 3° maior cidade 

não capital do Brasil.  

As indústrias de enlatados de Peixe em Conservas já contribuíram em grande 

percentual para a economia Gonçalense. De acordo com Braga (2006), São Gonçalo chegou a 

ser o 2º município a contribuir com remessas de peixes para o Entreposto de pesca da cidade 

do Rio de Janeiro tendo a frente apenas Cabo Frio. Embora tenham sido a maior fonte de 

reserva financeira, poucas das suas indústrias pesqueiras foram consideradas de grande porte. 

Das muitas indústrias de conservas de peixes destacaram-se: Rubi, Piracema, União, Galo, 

Pescado, Netuno, Ondina, Orleans, todas situadas nos bairros Gradim e Neves.  

Conhecer melhor a história de sua própria cidade e refletir sobre os problemas por ela 

enfrentados se faz importante em um pensar complexo. Segundo Morin: 

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 

resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 

inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a 

faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, 

que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de 

estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar. (MORIN, 2014, p. 39). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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Nesta quarta etapa, trabalhamos uma parte importante da história da cidade e ao 

mesmo tempo trouxemos para discussão em sala alguns problemas enfrentados pela mesma. 

Trabalhar assuntos que despertem o senso crítico e reflexivo dos alunos é uma abordagem 

CTSA. A partir dessas discussões, os alunos passam a compreender que a evolução da 

Ciência e da Tecnologia são possíveis através de atividades que estão relacionadas à 

qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente (SANTOS, 2007). 

Esse momento aconteceu no terceiro bimestre letivo e a aula seguiu o mesmo modelo 

das etapas anteriores, sempre buscando trazer os alunos para o debate e incentivando os 

mesmos a acrescentarem com suas opiniões a aula. Os tópicos foram apresentados com 

auxilio do projetor e os slides utilizados encontram-se em no Apêndice 4. 

Foram discutidos em aula os seguintes tópicos: 

 A história de São Gonçalo no ramo da pesca. 

 Aspectos sociais, econômicos e geográficos da cidade. 

 As indústrias de sardinha em lata da cidade. 

 O processo de fabricação da sardinha em lata. 

 Resíduos gerados e seus destinos. 

 Poluição da Baia de Guanabara e suas consequências. 

3.4.5 Etapa 5- Júri-simulado transdisciplinar: Julgando um crime ambiental 

Na quinta última etapa da sequência didática apresentamos a proposta de uma 

atividade conhecida como júri simulado e que tem sido usado em aulas de várias disciplinas 

com objetivo de incentivar o trabalho em grupo e a tomada de decisões, que são dois aspectos 

fundamentais na formação cidadão. 

Lemos e Alves (2014), usaram o júri-simulado como ferramenta de contextualização e 

discussão de conceitos de Química Orgânica. Oliveira e Soares (2006) também utilizaram o 

júri-simulado como estratégia no ensino de conceitos de Química. No entanto, outros 

trabalhos foram publicados e vem sendo desenvolvidos usando o júri-simulado, pois permite 

um ensino reflexivo, onde alunos precisam pesquisar para sustentar suas posições durante a 

atividade. Temos com isso uma atividade que estimula a formação cidadã dos nossos alunos, 

pois trabalha neles o respeito à opinião dos outros e a buscar soluções para situações 

problemas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) também 

orientam para a necessidade de uma formação cidadã: 
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 [...] as competências e habilidades cognitivas e afetivas 

desenvolvidas no ensino de Química deverão capacitar os alunos a tomarem 

suas próprias decisões em situações problemáticas, contribuindo assim para 

o desenvolvimento do educando como pessoa humana e como cidadão 

(BRASIL, 1999, p.32). 

 A execução do Júri Simulado foi programada para quatro semanas. 

- Semana 1: Apresentação da reportagem que serviria como base para o julgamento. 

- Semana 2: Sorteio dos personagens. 

- Semana 3: Organização. 

- Semana 4: Execução. 

Entre os objetivos do júri-simulado estão: discutir um problema ambiental da cidade, 

trabalhar o pensamento complexo na tomada de decisões, possibilitar a argumentação e 

contra-argumentação e propor uma atividade lúdica que possibilite que o aluno compreenda 

as ligações entre as disciplinas. 

Essa aula foi planejada para ser aplicada no quarto bimestre do ano letivo, isso porque 

nesse bimestre ensinou-se cadeias carbônicas que seria um conhecimento importante para 

entender os efluentes orgânicos gerados pela indústria de sardinhas em conserva. 

Semana 1: Iniciamos a aula apresentando a proposta do júri-simulado, a demonstração 

das regras e os objetivos da atividade. Em seguida, distribuímos aos alunos uma notícia
9
 de 

internet que será utilizada como base para o julgamento. 

A notícia serviu como base para as discussões do julgamento, e através dela cada 

componente do Júri estabeleceu seus argumentos através de embasamentos teóricos 

adquiridos nas pesquisas solicitadas. A notícia relata o caso de uma indústria de sardinhas em 

lata localizada na cidade de São Gonçalo que sofreu uma interdição por ter cometido crimes 

ambientais. A reportagem utilizada encontra-se no Anexo 1 deste trabalho. 

 Semana 2: Nessa segunda semana foi realizado o sorteio dos personagens. Na Tabela 

3.8 podemos ver todos os personagens participantes do Júri. 

 

 

 

                                            
9
 Notícia com título: Secretaria do Meio Ambiente interdita fábrica de sardinhas em São Gonçalo. 

Endereço eletrônico: http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=1618301 
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       Tabela 3.8- Componentes do Júri-simulado* 

Componentes do Júri: 

1 Juiz Sociólogo (acusação) 

2 Assessores do juiz Sociólogo (defesa) 

6 jurados Representante sindicato 

1 promotor. Rep. Associação de moradores. 

2 advogados de defesa. Prefeito. 

2 escreventes. 2 EMP 

2 policiais. 2 testemunhas. 

Jurado Dono da empresa. 

Jurado Geógrafo (acusação) 

Químico (acusação) Geógrafo (defesa) 

Químico (defesa) Historiador (acusação) 

Biólogo (acusação) Historiador (defesa) 

Biólogo (defesa)  

         *Fonte própria 

Semana 3: Nessa aula foi entregue os roteiros sugeridos pelo professor e todos 

puderam trazer suas argumentações para tirarem dúvidas. Vale ressaltar que apesar do roteiro 

do julgamento ser proposto pelo professor, o mesmo deve ser adaptado pelas turmas. O 

roteiro possui o objetivo de organizar a atividade, todas as falas e argumentações devem ser 

totalmente construídas pelos alunos. Os roteiros utilizados encontram-se no Apêndice 5. 

Semana 4: Para execução do simulado, a sala foi arrumada segundo a Figura 3.9 a 

seguir. 
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Figura 3.9: Arrumação das turmas (Fonte própria) 

Roteiro da audiência proposto pelo professor: 

 O toque na campainha marca a abertura do Tribunal do Júri pelo juiz-, com a presença 

do promotor, escreventes e assessores do juiz.  

 O juiz pede aos assessores que proceda à chamada dos jurados que estão presentes. 

 O réu deverá ser conduzido ao plenário (dono da fábrica). 

 Com a palavra, o promotor terá direito a acusação (Ele irá convocar a equipe técnica 

de acusação para falarem seus laudos). 

 Em seguida, é dada a palavra aos advogados de defesa (Eles irão convocar a equipe 

técnica de defesa para falarem seus laudos). 

 O juiz convoca o representante do sindicato, moradores e o prefeito para prestarem 

seus depoimentos. 

 O juiz passa a ler os quesitos que serão postos em votação. O promotor, o defensor e 

os jurados recebem uma cópia dos quesitos (quesitos serão elaborados durante o 

tribunal do júri). 

 Após ler os quesitos, o juiz indagará à acusação e à defesa se há algum requerimento 

ou reclamação a fazer, e se os jurados querem alguma explicação sobre os quesitos.  

 Se não houver nenhum pedido de explicação, o juiz convida os jurados, o escrivão, os 

assessores e o defensor a se dirigirem com ele à sala secreta. 

Juiz, 
acessores do 

juiz e 
escreventes. 

Equipe de defesa. 

Réu: Dono da 
empresa. 

Equipe de acusação 

Jurado 

Representantes 
do sindicato 

dos 
trabalhadores e 
associação dos 

moradores, 
testemunhas, 

EMP e prefeito  
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 O juiz adverte as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa 

perturbar a livre manifestação do Conselho, sob pena de ser retirada da sala a pessoa 

que se comportar inconvenientemente.  

 Após a votação, o juiz diz aos jurados que está encerrada a incomunicabilidade e que 

vai proferir a sentença. 

 Após o encerramento da votação na sala secreta, o juiz lavrará a sentença.  

 Os jurados tomarão seus lugares, e, com todos os presentes, o juiz, após pedir a todos 

que fiquem de pé, lerá a sentença.  

 Terminada a leitura da sentença, o juiz encerra a sessão com as seguintes palavras: 

“Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Os senhores 

jurados estão dispensados. Agradeço também ao Dr. Promotor de Justiça, ao Dr. 

Defensor e aos serventuários da Justiça aqui presentes”. Finalmente o juiz dirá: 

“Declaro encerrada a sessão”. 

3.5 Análise dos resultados: 

Para o tratamento dos dados foi escolhida a análise de conteúdo. Essa análise ajuda a 

interpretar os textos e compreender seus significados de uma forma que vai além de uma 

leitura habitual, com isso, tenta-se superar as interpretações pessoais.  

A análise de conteúdo vem se desenvolvendo e atualmente é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações utilizando-se de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo de textos. Dessa forma, as análises ocorrem nos textos de questionários 

aplicados na pesquisa. 

 “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás 

das palavras sobre as quais se debruça [...] é uma busca de outras realidades 

por meio das mensagens” (BARDIN, 2011, p. 50).  

 

A análise dos resultados desse trabalho foi realizada em três etapas propostas por 

Bardin. Foram elas: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados.  

Na pré-análise realizamos a organização do material a ser explorado e teve como 

objetivo organizar as ideias iniciais. “Esta primeira fase possui três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 2011, p. 125). 

Na segunda etapa realizamos a exploração do material, onde se aplicou as decisões 

tomadas na fase anterior. Nessa etapa foi realizada a categorização que é um agrupamento em 

razão de caracteres comuns dos elementos (unidades de registro) sob um título geral, que é 

possível por meio de sínteses. Portanto, a categorização é a fase de classificação e 
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reagrupação dos elementos por apresentarem partes comuns entre os elementos. “A 

categorização tem como primeiro objetivo [...] fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos” (BARDIN, 2011, p. 149). 

Na última etapa tivemos o tratamento dos resultados alcançados em quais os 

resultados brutos alcançados nas etapas anteriores se tornaram significativos e válidos, isso é, 

as categorias que foram utilizadas como unidades de análises foram interpretadas. 

 

3.6- O produto 

Como produto do presente trabalho, foi organizada de forma detalhada uma sequência 

didática, com leituras sugeridas e materiais de apoio. 

O produto possui como objetivo auxiliar outros professores que buscam refletir sobre 

suas práticas. Vale ressaltar que não se trata de uma cartilha que deve ser seguida e sim uma 

possibilidade de trabalho, onde o professor pode adaptar a sequência didática para a sua 

realidade escolar. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  Etapa 1-Aula Inaugural: Dinâmica- A importância do ouvir 

A análise dos resultados obtidos nessa etapa foi construída com auxílio do sítio 

Wordclouds
10

 para construção de uma nuvem de palavras. O Wordclouds é um site que 

permite criar nuvens de palavras utilizando diversas formas e imagens para enriquecer 

apresentações e tratamentos de dados. É gratuito e deixa o usuário importar para vários 

formatos de arquivos, inclusive no formato PDF. Na Figura 4.1 temos a imagem do site 

Wordclouds. 

A construção da nuvem de palavras se deu na digitação de todas as avaliações, 

totalizando 116 avaliações entregues pelos alunos.  

 

Figura 4.1- Site Wordclouds (Fonte: internet) 

O site realizou a leitura e selecionou as palavras mais repetidas. Ajustou-se para que 

somente as palavras repetidas mais de cinco vezes aparecessem na nuvem de palavras. No 

entanto, duas palavras foram citadas menos de cinco vezes e apareceu, são elas: chato e 

desnecessária. A manutenção dessas duas palavras foi feita para mostrar que também tiveram 

críticas à dinâmica. Na Figura 4.2 temos a nuvem de palavras obtida. 

                                            
10

 Site: www.wordclouds.com.br 
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                             Figura 4. 2- Nuvem de palavras (Fonte própria) 

Com as palavras mais repetidas podemos analisar melhor o conteúdo das avaliações 

dos alunos. As palavras com fontes maiores são resultados de maior incidência na nuvem. As 

palavras foram divididas em 2 categorias como mostra a tabela 4.1. 

            Tabela 4.1- Divisão das palavras em categorias* 

Categoria Característica: Palavras: 

1 Expõe as opiniões 

sobre a dinâmica 

Engraçado, divertida, gostei, ótima, boa, 

desnecessário, chata e curti. 

2 Expõe valores e 

sentimentos 

transmitidos pela 

dinâmica 

União, amizade, ouvir, aprender, 

respeitar e aproximar. 

                  *Fonte própria 

 

4.1.1 Categoria 1 

Na apresentação dos resultados dessa categoria, preferiu-se dividir em grupos de 

palavras, tendo em vista que expressavam opiniões semelhantes e ficaria assim mais clara e 

objetiva a discussão dos mesmos. 

 

4.1.1.1 Divertido/ Engraçado 

Essas duas palavras apareceram bastante nas avaliações dos alunos, como podemos 

ver na Figura 4.3.  
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Durante a execução da dinâmica a maioria dos alunos parecia estar se divertindo, 

tiveram algumas particularidades de turma para turma e que foram bem detalhadas no diário 

de bordo que se encontra no Apêndice 1. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4.3- Algumas avaliações contendo as palavras divertido e engraçado (Fonte própria) 

 

4.1.1.2 Gostei, ótima, boa e Curti. 

Uma boa parte dos alunos foram extremamente objetivos, expondo suas opiniões com 

apenas uma palavra e até mesmo com desenhos. Mas alguns alunos fizeram questão de deixar 

suas opiniões mais amplas sobre a atividade. 

Um dos alunos parabenizou o professor pela dinâmica, mostrando que gostou da 

atividade. 

Algumas avaliações contendo essas palavras são apresentadas na Figura 4.4. 
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Figura 4.4- Algumas avaliações contendo as palavras gostei, bom, ótima e curti (Fonte própria) 

4.1.1.3 Chata e desnecessária. 

Críticas nunca são desejadas quando nos propomos a realizar um trabalho, porém 

temos que estar preparados e abertos para recebê-las. 

Quatro alunos julgaram a dinâmica chata e desnecessária como podemos ver na Figura 

4.5. Um deles disse que o conceito da dinâmica era interessante, mas não iria mudar nada o 

comportamento dos alunos. O interessante é que em nenhum momento foi dito que a 

dinâmica seria com o objetivo de muda-los, no entanto alguns fizeram essa leitura da 

atividade. Como as criticas foram quase todas compostas por uma palavra apenas, fica difícil 

a discussão e o entendimento de suas opiniões. 
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  Figura 4.5- Algumas avaliações contendo as palavras: desnecessária e chata (Fonte própria) 

4.1.2 Categoria 2 

A categoria 2  expõe algumas das avaliações que citaram valores e sentimentos. 

Analisamos por grupos de palavras. 

 

4.1.2.1 União/ Amizade: 

A atividade por ter sido realizada no primeiro dia de aula, contribuiu muito para que 

amizades fossem construídas. Observei que colocar os alunos arrumados em círculo 

possibilitou e viabilizou o diálogo, era visível que a maioria dos alunos estava confortável e se 

divertindo com a atividade. Senti-me muito feliz na realização dessa dinâmica por ter 

despertado esse sentimento de união e amizade como podemos ver na Figura 4.6, pois são 

valores fundamentais para um grupo.  

 

 

 

 

Figura 4.6- Algumas avaliações contendo as palavras: união e amizade (Fonte própria) 
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4.1.2.3 Ouvir/ aprender/ respeitar/aproximar 

Ao escolher uma atividade para essa primeira etapa da pesquisa, nossa maior 

preocupação foi mostrar aos alunos a importância do ouvir e respeitar a opinião do próximo. 

Na Figura 4.7 temos algumas avaliações que demonstram estes valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7- Algumas avaliações contendo as palavras: ouvir, aprender, respeitar e aproximar (Fonte 

própria) 

A nuvem de palavras mostrou que a atividade cumpriu seu objetivo que era passar 

valores como ouvir e respeitar ao próximo. Saber que a atividade proporcionou um momento 

de diversão em sala e que foi aprovada pelos alunos e se fez necessário para dar continuidade 

ao presente trabalho. 

A dinâmica foi uma tentativa de mostrar aos alunos a necessidade do ouvir e a 

importância de expor suas ideias. Esses valores são fundamentais para desenvolver um 

trabalho no qual os alunos tenham espaço para dialogar com o professor. Nunca trabalhei com 

dinâmicas e fiquei receosa em como os alunos iriam receber a atividade. Na primeira turma 

em que propus a atividade, observei uma ótima aceitação e fiquei mais confiante ao entrar nas 

outras turmas. Na Figura 4.8 temos algumas imagens dos alunos durante a dinâmica. 

Ver os alunos se divertindo com a dinâmica foi muito prazeroso e fiquei muito feliz 

em saber que de certa forma a atividade serviu para plantar valores importantes. Confesso que 
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fiquei muito triste com as avaliações negativas e fiquei alguns dias pensando sobre. Essas 

reflexões da prática estão mais detalhadas no diário de bordo que se encontra no Apêndice. 

Após esta reflexão, destaco alguns pontos interessantes para que a dinâmica tenha 

êxito: 

 O representante deve ser uma pessoa dinâmica e que não tenha vergonha de se 

comunicar com o grupo. 

 Que o grupo tenha um bom relacionamento a ponto de não se sentir constrangido em 

impedir o representante de contar a história. 

 Que o professor os estimule e observe possíveis alunos que estão isolados. 

 Que o professor aproveite possíveis comportamentos para concluir as reflexões da 

dinâmica. 

 

  

  

  Figura 4.8- Turmas realizando a dinâmica (Fonte própria) 

 

4.2  Etapa 2: Reconhecendo a Química como Ciência e destacando sua importância para 

a sociedade 

Nessa etapa os alunos deveriam preparar uma entrevista com o objetivo de investigar 

como as pessoas veem a Química. Os alunos deveriam elaborar as perguntas e estabelecer 

qual seria o seu público de pesquisa. Essa pesquisa foi realizada em grupos de 4 a 5 alunos, 

totalizando 26 relatórios de pesquisa entregues. 
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A análise dos resultados dessa etapa foi realizada apenas nas perguntas elaboradas 

pelos alunos, pois o objetivo é analisar suas concepções. 

A interpretação dos dados se deu pelo método análise de conteúdo, após a seleção do 

material e a leitura flutuante, a exploração foi realizada através da codificação. A codificação 

se deu em função da repetição das palavras e ideias, que uma vez destacadas, foram 

constituindo-se em unidades de registro. 

4.2.1 Análise da formulação das perguntas da entrevista pelos alunos 

 

4.2.1.1  Categorias iniciais 

Analisando as perguntas elaboradas pelos alunos para as entrevistas, foram 

estabelecidas algumas categorias iniciais de análise como podemos ver na Tabela 4.2.  

   Tabela 4.2-  Categorias iniciais
*
. 

Categorias iniciais: 

1- A Química como agente de mudança. 

2- A Química no cotidiano. 

3- A importância da Química para a sociedade.  

4- A Química no corpo humano. 

5- A Química e os materiais. 

6- A Química e a saúde. 

7- Os benefícios da Química 

8- Químicos importantes na história. 

9- A Química e a poluição. 

10- A Química e a natureza. 

11- A Química e o futuro da sociedade. 

12- Acidentes e a Química. 

*Fonte própria. 
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Categoria inicial 1  A Química como agente de mudança 

Durante a aula de senso comum e conhecimento científico conversamos bastante sobre 

o desenvolvimento da Ciência e seu avanço, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. Com a pergunta abaixo, um dos grupos busca saber de seus entrevistados a 

suas concepções sobre a contribuição da Química em suas maneiras de viver. 

“Você acha que a Química mudou de alguma forma a sua maneira de viver?” 

Categoria inicial 2- A Química no cotidiano 

Praticamente todos os grupos fizeram perguntas visando saber se os entrevistados 

possuíam uma visão da Química relacionada com seus cotidianos. Nessa categoria ficou bem 

claro que os alunos conseguiram perceber que a Química faz parte do dia a dia dos mesmos. 

“A Química está presente no seu dia a dia?” 

“De que modo a Química está presente em nossas vidas?” 

“O que a Química te ajuda no seu dia a dia?” 

Categoria inicial 3- A importância da Química para a sociedade 

A relação entre a química e a sociedade esteve bem presente nas perguntas formuladas 

pelos alunos. Podemos ver que procuraram obter dos entrevistados suas opiniões sobre a 

importância e a contribuição da química para nossa sociedade. 

“Qual a importância da Química para a sociedade?” 

“Em sua opinião a Química contribui para a sociedade?” 

Categoria inicial 4- A Química no corpo humano 

Um dos temas abordados em sala foi à Química da visão, o que possibilitou os 

estudantes entender o quanto a Química é fundamental para o funcionamento do nosso 

organismo. Um dos grupos elaborou uma pergunta buscando saber se os entrevistados sabiam 

a relação da Química com o corpo humano. 

“Existe Química no seu corpo?” 

Categoria inicial 5- A Química e os materiais 

Vários grupos elaboraram perguntas sobre os materiais. O objetivo dos mesmos eram 

saber se os entrevistados sabiam do que eram formados os materiais e sua relação com a 

Química. 

“Você consegue citar três materiais que a Química está presente no seu dia a dia? Se 

sim, quais?” 

“Do que os materiais são formados?” 
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Categoria inicial 6- A Química e a saúde 

O tema saúde esteve presente nas perguntas elaboradas por alguns grupos. Sabemos 

que a grande maioria das pessoas relaciona a Química como responsável por doenças, mas na 

aula tivemos a oportunidade de falar sobre a contribuição da Química para a cura de doenças 

e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

“Você acha que Química afeta nossa saúde?” 

“Você acha que a Química ajudou em relação à saúde?” 

Categoria inicial 7- Os benefícios da Química 

Olhar o lado bom de qualquer coisa é fundamental e fazer com que o aluno perceba os 

benefícios da Química é o sonho de qualquer professor da disciplina. Geralmente temos mais 

facilidade em listar os malefícios que são tão divulgados pela mídia. Os estudantes tiveram a 

curiosidade de saber se os entrevistados tinha conhecimento dos benefícios da Química. 

“Cite três benefícios da Química.” 

Categoria inicial 8- Químicos importantes na história 

A Química é uma Ciência e como qualquer ciência teve sua história construída ao 

passar dos anos e muitos cientistas contribuíram para essa evolução. Um dos grupos procurou 

saber quais químicos eram admirados pelos entrevistados. 

“Quais químicos você admira?” 

Categoria inicial 9- A Química e a poluição 

A poluição esteve presente nas perguntas elaboradas. A pergunta formulada por si já 

induz a uma resposta simplista como: SIM. Mas demonstra que a visão da Química como 

agente poluente está na concepção do aluno. 

“A Química polui o nosso meio ambiente em sua opinião?” 

Categoria inicial 10- A Química e a natureza. 

A relação natureza e a Química se fez presente nas perguntas elaboradas pelos 

estudantes. Nas mesmas os alunos buscaram saber dos entrevistados suas concepções sobre a 

relação harmônica da Química com a natureza. 

“Qual a influência da Química na natureza?” 

“Você sabia que a Química está presente nas águas, no ar e nos objetos ao nosso 

redor?” 
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Categoria inicial 11- A Química e o futuro da sociedade.       

Essa pergunta traz um questionamento interessante e busca saber dos entrevistados se 

os mesmos possuem uma opinião formada sobre o futuro da sociedade atrelado ao avanço 

tecnológico proporcionado pela Química. 

“O que a Química nos reserva no futuro?” 

Categoria inicial 12- Acidentes e a Química. 

Muitos erros são cometidos por falta de conhecimento. Tendo em vista esse fato um 

dos grupos destacou a importância do conhecimento da Química para evitar acidentes e 

buscam saber dos entrevistados as suas opiniões. 

“Você acha que se todos estudassem a Química, menos acidentes com substâncias 

aconteceriam?” 

 

4.2.1.2 Conceitos norteadores 

Analisando essas categorias iniciais estabeleceram-se conceitos norteadores e os 

questionamentos levantados pelos entrevistadores (estudantes), que pode ser observado na 

Tabela 4.3. 

 Tabela 4.3- Conceitos norteadores
*
. 

Categorias iniciais: Conceitos norteadores: questionamentos 

levantados: 

1- A Química como agente de 

mudança. 
A Química como uma Ciência, possibilita 

mudanças na sociedade? 

2- A Química no cotidiano. 
Os entrevistados conseguem identificar a 

Química em seu cotidiano? 

3- A importância da Química para a 

sociedade.  
A Química é importante para sociedade? 

4- A Química no corpo humano. 
A Química está presente no organismo 

humano? 

5- A Química e os materiais. 
Do que são feitos os materiais? 

6- A Química e a saúde. 
A Química tem relação com a saúde? 
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7- Os benefícios da Química 
A Química traz benefícios à sociedade? 

8- Químicos importantes na história. 
Os entrevistados conseguem identificar 

personalidades na área da Química que 

tiveram contribuições significativas para o 

desenvolvimento da sociedade? 

9- A Química e a poluição. 
Qual a relação da Química com a poluição 

atmosférica e das águas? 

10- A Química e a natureza. 
A Química está presente na natureza? 

11- A Química e o futuro da sociedade. 
O que a Química pode contribuir e 

influenciar no futuro? 

12- Acidentes e a Química. 
Como evitar acidentes envolvendo produtos 

químicos. 

* Fonte própria. 

 

4.2.1.3 Categorias intermediárias 

Através dos conceitos iniciais estabelecidos e os conceitos norteadores que 

possibilitaram o levantamento dos questionamentos utilizados nas entrevistas, foi possível 

chegar às categorias intermediárias que possibilitaram englobar em alguns casos mais de uma 

categoria inicial. A Tabela 4.4 mostra o resultado obtido nessa etapa. 

  Tabela 4.4- Categorias intermediárias
*
 

Categorias iniciais: Categorias intermediárias: 

A Química como agente de mudança (1). 
I- A Química como Ciência para 

o desenvolvimento da 

sociedade. A Química e o futuro da sociedade (11). 

A Química no cotidiano (2).       II- A Química contextualizada. 

A importância da Química para a 
III- A Química como Ciência para 
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sociedade (3). desenvolvimento de novas 

tecnologias. 
Os benefícios da Química (7). 

A Química e os materiais (5). 

A Química no corpo humano (4). 
IV- Bioquímica. 

A Química e a saúde (6). 

A Química e a poluição. (9). 
V- Química ambiental. 

 
A Química ambiental (10). 

Acidentes e a química. (12). 

Químicos importantes na história (8). 
VI- A História da Química. 

*Fonte própria. 

4.2.1.4  Categorias finais 

Depois de estabelecidas as categorias intermediárias, observou-se que as mesmas 

poderiam ser agrupadas em duas categorias de análise: Química cidadã e 

interdisciplinaridade, como podem ser vistos na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5- Categorias finais
*
 

Categorias intermediárias: Categorias finais 

I- A Química como ciência para o 

desenvolvimento da sociedade 

A- Química cidadã 

I- A Química contextualizada. 

II-  A Química como ciência para 

desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

III- Bioquímica. B- Interdisciplinaridade. 

IV- A Química ambiental. 

V- A História da Química. 

*Fonte própria. 
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A Química possui conhecimentos necessários para a formação de um cidadão 

reflexivo e capaz de resolver problemas. Com isso é necessário um Ensino de Química 

contextualizado, onde o aluno entenda a Química como Ciência importante para o 

desenvolvimento de novas tecnologias e no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

com qualidade de vida (MORIN, 2014). 

A interdisciplinaridade é mostrar que as disciplinas se relacionam. Não é possível 

ensinar Química sem atravessar limites estabelecidos pela atual fragmentação do ensino. 

(PAVIANI, 2015)  

A análise qualitativa das perguntas elaboradas pelos alunos nos mostrou nas categorias 

finais que o objetivo da aula foi atingido.  

No aspecto de reflexão da prática docente assim como relatado no diário de bordo 

(Apêndice), tive muita insegurança em ministrar essa aula. Meu maior receio era de que os 

alunos me questionassem sobre assuntos no qual eu desconhecia, no entanto, ao terminar essa 

etapa descobri uma nova forma de apresentar minhas aulas. Realmente abrir a possibilidade 

de discussão em sala de aula é o caminho para uma educação crítica e reflexiva. 

 

4.3 Etapa 3: Tratamento de efluentes 

 A aula foi ministrada usando projetor e os slides estão no Apêndice 3. As etapas do 

tratamento de efluentes foram apresentadas de forma que possibilitou a revisão de alguns 

métodos de separação de misturas estudados no bimestre anterior. 

 Como relatado na metodologia, foi solicitada previamente aos alunos uma pesquisa 

no caderno sobre tratamento de efluentes. Durante a aula tivemos uma conversa sobre o 

assunto e em seguida foi proposta uma dinâmica trabalhando o conceito de água virtual. As 

tabelas com as quantidades de água usadas para cada produto foram colocadas no quadro. 

A realização dessa aula encontrou algumas dificuldades, pois uma das turmas estava 

muito agitada e outra se apresentou apática. Abaixo temos trechos das observações realizadas 

nas turmas. 

“Os alunos tiverem uma excelente participação durante a aula, o que 

me deixou bastante feliz. Na segunda parte da aula, observei que tiveram 

muita dificuldade com as contas, tive que auxilia-los.” (Turma 1009- Diário 

de bordo). 

“Durante aula tive muita dificuldade em fazer com que os alunos se 

mantivessem concentrados na aula. Eles estavam muito agitados, pois 

vieram do recreio e hoje teve uma apresentação de dança de algumas turmas. 

No entanto, não me aborreci e tentei de forma gentil envolve-los na aula e 

foi muito legal. Os alunos também apresentaram dificuldade em realizar as 

contas da dinâmica.” (Turma 1010- Diário de bordo). 
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“A turma inteira realizou a pesquisa e foi participativa. Essa turma 

não apresentou tanta dificuldade em realizar os cálculos.” (Turma 1011- 

Diário de bordo). 

“Entre todas as turmas esse foi a de longe com pior participação. 

Pouquíssimos alunos participaram. No entanto os alunos não ficaram 

conversando, mas foram apáticos. Percebi que prefiro os alunos conversando 

que indiferente à aula. No final da aula, quando sugeri a dinâmica muitos 

ficaram reclamando e não quiseram fazer. Mas não me senti triste, eu 

entendi que para aquela turma e naquele momento a atividade não foi 

apropriada.” (Turma 1012- Diário de bordo). 

As turmas apresentaram comportamentos e perfis totalmente diferentes frente à mesma 

atividade, o que permitiu reflexões importantes sobre a prática de ensino. Qualquer atividade 

programada deve permitir adaptações que permita se aplicar em perfis diferentes de 

estudantes e ocasiões. Mesmo que um grupo tenha tido uma ótima participação em um tipo de 

atividade, não se tem garantia de que ele a terá também em outra com mesmo modelo, o 

momento também interfere no andamento da aula. 

“Quando idealizamos qualquer atividade, achamos que todas as 

turmas seguirão um padrão, o que nesse momento já constatei que é 

impossível. Geralmente dizemos que alunos são todos iguais, mas porque a 

estrutura de aula é sempre igual, o professor chega coloca o conteúdo no 

quadro, explica, chama atenção dos alunos e é sempre o mesmo 

comportamento nas turmas nesse ambiente. No entanto quando mudamos o 

modelo da aula, observamos que cada grupo se comportar em relação àquela 

atividade de forma diferente.” ( Reflexão- Diário de bordo). 

Na última parte da aula solicitou-se que os alunos fizessem uma dieta diária usando os 

produtos da tabela e calculassem o total de água necessária para a produção dos alimentos. A 

atividade foi realizada em grupo. Alguns alunos apresentaram dificuldade em realizar as 

contas, no entanto essa dificuldade permitiu que o docente estivesse mais próximo aos alunos, 

os auxiliando por grupos. Na Figura 4.9 temos uma das dietas montadas pelos alunos. 
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4.4- Etapa 4  São Gonçalo: ex-cidade pesqueira 

Nessa etapa foi estabelecida a situação-problema do júri simulado. Essa aula foi 

apresentada com o auxílio de projetor e os slides estão presentes no Apêndice 4. 

Essa aula foi bem interessante, pois a reportagem usada como base para a aula era 

referente a uma indústria localizada em um bairro vizinho ao bairro da escola. Muitos alunos 

moravam próximos à indústria e puderam acrescentar com algumas informações. Observou-se 

que os alunos demonstraram muito interesse pelo assunto. 

Essa etapa serviu como um suporte para última etapa que foi a montagem do júri-

simulado. 

 

4.5 Etapa 5- Júri-simulado: Julgando um crime ambiental 

A análise dessa etapa se fará através dos processos
11

 que foram montados pelas turmas 

e pelas anotações e gravações realizadas pelo docente.  

Com o objetivo de identificar as turmas, elas serão numeradas de 1 a 4 como podemos 

ver na Tabela 4.6. 

                                            
11

 Cada turma montou um material contendo todos os discursos do tribunal do Júri, no qual chamamos neste 
trabalho de processo. 

       Figura 4. 9- Dieta montada pelos alunos (Fonte própria) 
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                                Tabela 4. 6- Identificação das turmas
*
 

Turma: Identificação: 

1009 1 

1010 2 

1011 3 

1012 4 

                                          *Fonte própria. 

O júri simulado foi organizado de forma a ser possível dividi-lo em equipes, como 

podemos ver na Figura 4.10. Os tribunais do Júri ocorreram nos dias 4 e 6 de outubro de 2016 

e todas as reflexões e análises encontram-se no diário de bordo, Apêndice 4. 

 

 

Figura 4.10- Organização do Júri-simulado (Fonte própria) 

Realizamos a confecção de quatro processos contendo os discursos de cada 

personagem, as argumentações levantadas e a decisão do Júri. 

Com o objetivo de avaliar com bastante critério o material, seguiremos a análise pelo 

formato do processo. Na Tabela 4.7 temos a organização do mesmo. 
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   Tabela 4.7- Organização do processo
*
 

Parte do processo Responsável 

Texto de acusação. Promotor. 

Texto de defesa. Advogados de defesa. 

Pareceres técnicos de acusação. Químico, biólogo, geógrafo, historiador e sociólogo. 

Pareceres técnicos de defesa. Químico, biólogo, geógrafo, historiador e sociólogo. 

Pareceres dos representantes dos 

interesses coletivos. 

Sindicato dos trabalhadores, associação de moradores e 

prefeito. 

Ata da audiência. Escreventes. 

   *Fonte própria. 

 

4.5.1 Análise dos textos de acusação e defesa 

 

4.5.1.1 Texto de acusação 

Dando início a análise dos textos de acusação, iniciaremos fazendo uma discussão e 

em seguida a categorização baseada nos aspectos abordados no mesmo. 

O promotor 1
12

 em seu texto apresentado na Figura 4.11, acusa a fábrica de lançar 

efluentes sem o devido tratamento, direto na Baia de Guanabara, emitir fumaça negra de suas 

caldeiras e pelo o mau cheiro na vizinhança por conta das atividades realizadas pela mesma. 

                                            
12

 Os atores do tribunal do Júri são numerados de acordo com a turma como mostra a tabela 4.6. 
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   Figura 4.11- Texto de acusação do processo 1 (Fonte própria) 

No texto do processo 2 apresentado na Figura 4.12 temos a informação de que a 

fábrica já teria sido fechada anteriormente por não ter obedecido as normas de licenciamento. 

O promotor 2  disse em seu texto que os danos causados pela fábrica são de caráter 

irreversíveis, prejudicando assim a economia de todo Estado do Rio de Janeiro. 

 

  Figura 4.12- Texto de acusação do processo 2 (Fonte própria) 

O promotor 3 acusa a fábrica de poluir a Baia de Guanabara e o ar além de vender 

produtos contaminados. Ele cita algumas leis que a fábrica infrigiu e diz que a mesma até hoje 

não indenizou as vítimas de infecção alimentar ocasionada pelos produtos contaminados. O 

texto em sua íntegra pode ser visto na Figura 4.13 a seguir. 
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    Figura 4.13- Texto de acusação do processo 3 (Fonte própria) 

O promotor 4 acusa a fábrica de ser prejudicial ao meio ambiente e aos moradores da 

região. Disse ainda que a fábrica não se adéqua ao que lhe é solicitada e que seus produtos 

não são de qualidade. Abaixo temos o texto completo na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14- Texto de acusação do processo 4 (Fonte própria) 

Ao analisar os quatro textos de acusação, procurou-se comparar os aspectos abordados 

neles. Essa comparação encontra-se na Tabela 4.8. 
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  Tabela 4.8- Comparação dos aspectos abordados nos textos de acusação
*
 

Promotor Aspectos abordados no texto de acusação 

1 
- Licenciamento ambiental. 

- Tratamento de efluentes. 

- Poluição do ar pelas caldeiras. 

- Poluição da Baia de Guanabara. 

- Mau cheiro. 

2 
- Licenciamento ambiental. 

- Danos ambientais. 

- Economia da cidade e do estado. 

3 
- Poluição da Baia de Guanabara. 

- Poluição do ar. 

- Contaminação dos produtos. 

- Leis infringidas. 

- Direito do consumidor. 

- Manutenção dos equipamentos da fábrica. 

4 
- Danos ambientais. 

- Mau cheiro. 

- Produtos degradados. 

- Omissão da fábrica. 

    *fonte própria. 

Dividimos os aspectos abordados em quatro categorias identificadas e estabelecidas 

que  foram: ambiental, social, econômica e tecnológica. Na Tabela 4.9 apresentamos as 

categorias. 

   Tabela 4.9- Aspectos abordados e as categorias identificadas
*
 

Categorias Aspectos abordados 

Ambiental: 
- Não obedece o licenciamento ambiental. 

- Não tratam seus efluentes. 

- Polui o ar com as caldeiras. 

- Polui a Baia de Guanabara. 

- Causa danos ambientais. 
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Social: 
- Mau cheiro. 

- Vende produtos contaminados. 

- Infringe leis. 

- Não respeita o direito do consumidor. 

- Vende produtos degradados. 

- É omissa. 

Econômica: 
- Aquece a economia da cidade e do estado. 

Tecnológica: 
- Não realiza manutenção dos equipamentos da 

fábrica. 

    *Fonte própria. 

Diante de um caso presente no município dos estudantes, observamos que eles foram 

incisivos nos aspectos ambientais do caso. O fato é que a fábrica deveria realizar o correto 

tratamento dos efluentes e segundo algumas reportagens a mesma não realizava. Foram além 

da poluição pelos efluentes, e citaram também a poluição do ar pelas caldeiras. Segundo todos 

os promotores a fábrica estava sendo responsável por danos ambientais. 

No que tange aos aspectos sociais, temos o mau cheiro que incomoda toda a região, 

sendo essa inclusive a maior reclamação entre os moradores. No entanto, temos aspectos 

sociais citados que envolvem o princípio da ética e são eles: Contaminação dos produtos, leis 

infringidas, manutenção dos equipamentos, falta de pagamento das indenizações para as 

vítimas e omissão da fábrica. 

Estamos vivendo em um momento em nosso país que não estamos encontrando 

referenciais de ética, temos muitos escândalos de corrupção, o que nos passa que todos 

possuem um preço. Não parece ser diferente quando se trata de uma fábrica que por interesses 

pessoais se omite a um caso sério de poluição e não se preocupa em colocar produtos de 

qualidade no mercado, ou que diante de uma sentença se nega ou usa meios burocráticos para 

não pagar as indenizações devidas a vítimas. O exemplo usado para a atividade foi genérico e 

poderia ser alterado pelos próprios alunos, mas observamos o quanto a falta de ética por parte 

dos responsáveis pela fábrica está presente nos discursos de todos os promotores. 

O promotor 2 conseguiu ainda relacionar as categorias ambientais e sociais com a 

categoria econômica. É claro que os danos sofridos pela nossa Baia de Guanabara afetam a 

economia da cidade de São Gonçalo e de todo Estado do Rio de Janeiro, é claro que o mau 

cheiro atrapalha a “Dona Maria” vender os seus bolos e assim sustentar a família. O objetivo 

de um trabalho que busca fazer o aluno refletir sobre as relações de diferentes áreas que 
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envolvem sua própria vida já inicia sendo alcançado quando já no início do tratamento de 

dados nos deparamos com essas quatro categorias sendo destacadas. 

 

4.5.1.2 Texto de defesa 

Os advogados do processo 1 começam o seu texto defendendo a réu sobre as 

acusações, alegando que a fábrica obedecia os padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

Argumenta ainda que o fechamento da fábrica traria consequências aos funcionários e aos 

beneficiários de projetos realizados pela mesma como o jovem aprendiz. Por fim afirmam que 

a fábrica se compromete a realizar melhorias em seu processo e a indenizar as vítimas. Na 

Figura 4.15 podemos ver uma parte do texto. 

 

 Figura 4.15- Parte do texto de defesa 1 (Fonte própria) 

Os advogados 2 declaram que a fábrica é inocente em relação a poluição da Baia de 

Guanabara e que a prefeitura deveria ter implantado algumas contenções que protegessem os 

peixes. Em seguida, na Figura 4.16 temos parte do texto. 

 

 

 

Figura 4.16- Parte do texto de defesa 2 (Fonte própria) 

Os advogados 3 escrevem em seu texto que as acusações feitas contra a fábrica são 

caluniosas e infundadas, pois a fábrica traz muitos benefícios a comunidade, gerando 
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empregos e aquecendo a economia. A fábrica se compromete a realizar melhorias e corrigir 

possíveis erros em seus processos. Uma parte do texto pode ser vista na Figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

Os advogados 4 alegaram não serem os únicos poluidores da Baia de Guanabara e que 

outras indústrias poluem muito mais, como as indústrias de petróleo. No entanto ela se 

comprometeu a realizar melhorias em seu tratamento de efluentes. Na Figura 4.18 temos parte 

do texto. 

 

     Figura 4.18- Parte do texto de defesa 4 (Fonte própria) 

Após a leitura dos textos foram destacados os aspectos abordados pelos advogados de 

defesa como podemos ver na Tabela 4.10. 

Figura 4.17- Parte do texto de defesa 3 (Fonte própria) 
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  Tabela 4.10- Aspectos abordados no texto de defesa dos advogados
*
 

Advogados Aspectos abordados no texto de defesa 

1 - Respeita as normas dos órgãos ambientais. 

- É responsável por postos de empregos. 

- Desenvolve projetos sociais. 

- Irá solucionar os problemas. 

- Indenizará os clientes que sofreram danos. 

2 - Não é responsável pela morte dos peixes. 

- Não é a única poluidora. 

- A prefeitura seria responsável em proteger os peixes. 

3 - É inocente. 

- É responsável por postos de empregos. 

- Aquece a economia da região. 

- Irá renovar os equipamentos. 

- Irá realizar melhorias no processo. 

4 - Não é a única poluidora. 

- Irá realizar melhorias no processo. 

*Fonte própria. 

Os discursos dos advogados de defesa giraram em torno de amenizar uma culpa que 

ficou implícita no texto. Os textos foram de certa forma incoerentes, pois ao mesmo tempo 

que diziam não serem os responsáveis ou os principais responsáveis pela poluição da Baia de 

Guanabara, se comprometiam a realizarem melhorias no processo. Logo admitiam que algo 

estava errado. Vimos então que a necessidade de apontar o erro do outro com o objetivo de 

amenizar o próprio erro esteve bem presente no discurso dos advogados. 
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Com os aspectos abordados no texto, realizamos a categorização utilizando as 

categorias anteriormente definidas na análise dos textos de acusação. Na Tabela 4.11 temos a 

relação dos aspectos abordados e as categorias identificadas. 

   Tabela 4. 11- Aspectos abordados e as categorias identificadas
*
 

Categorias Aspectos abordados 

Ambiental: - Respeita as normas dos órgãos ambientais. 

- Não é responsável pela morte dos peixes. 

- Irá solucionar os problemas. 

- Não é a única poluidora. 

- A prefeitura seria responsável em proteger os peixes. 

Social: -É responsável por postos de empregos. 

- Desenvolve projetos sociais. 

- Indenizará os clientes que sofreram danos. 

Econômica: - Aquece a economia da região. 

Tecnológica: - Irá renovar os equipamentos. 

- Irá realizar melhorias no processo. 

*Fonte própria. 

Na categoria ambiental os aspectos abordados pelos advogados não trouxeram 

informações e posições firmes. Todos disseram que iriam melhorar ou minimizar os danos 

causados, mas não apresentaram seus projetos. Ao invés de proporem soluções usaram o 

espaço para culpar os outros possíveis poluidores. 

Já na categoria social, os advogados argumentaram sobre a importância da fábrica 

como empregadora e realizadora de projetos sociais.  

Na categoria econômica temos o fato da indústria contribuir para a economia da 

localidade, o que é um argumento bem pertinente já que com um possível fechamento da 

fábrica a região poderia ser economicamente afetada. 
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Apesar dos advogados não apresentarem seus projetos, eles deixam claro que a 

empresa investirá em melhorias, o que significa investir em novas tecnologias. 

 

4.5.1.3 Comparação entre os textos de acusação e de defesa 

A seguir apresentamos a Tabela 4.12 contendo a comparação dos aspectos de acusação 

e de defesa e suas respectivas categorias. 

  Tabela 4.12- Comparação dos aspectos de acusação e de defesa
*
 

Categorias Aspectos abordados na acusação Aspectos abordados na defesa 

Ambiental 
- Descumpre o licenciamento 

ambiental. 

- Não trata o efluente. 

- Poluição do ar pelas 

caldeiras. 

- Poluição da Baia de 

Guanabara. 

- Danos ambientais. 

- Respeita as normas dos órgãos 

ambientais. 

- Não é responsável pela morte 

dos peixes. 

- Irá solucionar os problemas. 

- Não é a única poluidora. 

- A prefeitura seria responsável 

em proteger os peixes. 

Social 
- Mau cheiro. 

- Contaminação dos produtos. 

- Infringe leis. 

- Desrespeita o direito do 

consumidor. 

- Vende produtos degradados. 

- Omissão. 

- É responsável por postos de 

empregos. 

- Desenvolve projetos sociais. 

- Indenizará os clientes que 

sofreram danos. 

Econômica 
- Aquece a economia da 

cidade e do estado. 
- Aquece a economia da região. 

Tecnológica 
- Falta de manutenção dos 

equipamentos da fábrica. 
- Irá renovar os equipamentos. 

- Irá realizar melhorias no 

processo. 
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*Fonte própria. 

Os aspectos abordados na acusação dialogam com os abordados na defesa. Mas 

observamos que os advogados de defesa tiveram dificuldade de argumentação, o que já era 

esperado. Geralmente quando lemos uma reportagem tomamos a informação como sendo uma 

verdade, acredito que por mais que os alunos tenham se esforçado para defender a empresa, 

eles não acreditavam no que estavam fazendo, pois acreditavam que a mesma era culpada. 

Isso fica bem visível quando eles minimizam suas culpas afirmando que não eram os únicos 

poluidores. 

 

4.5.2 Análise dos textos da equipe técnica de acusação e defesa 

Para análise dos pareceres técnicos de acusação iniciaremos com uma breve discussão 

das reflexões obtidas na leitura do texto e em seguida faremos a categorização considerando 

os aspectos abordados.  

Ao analisar com cautela os pareceres fiz algumas observações importantes para minha 

formação como docente como identificado no diário de bordo presente no Apêndice 4. É 

normal sempre ouvirmos que as pessoas são diferentes e pensam diferentes e parece óbvio 

também que de certa forma a vida que levamos e as experiências que vivemos nos fazem ver 

o mundo de forma bem diferente um do outro. Observei nas audiências discursos e 

argumentações bem diferentes e percebo que realmente precisamos disso nas salas de aula. 

Abaixo, nas Figuras 4.19 e 4.20 apresento o texto de argumentação de dois 

historiadores de acusação. O historiador do processo 2 traz alguns argumentos interessantes, 

segundo sua pesquisa a existência da fábrica ocasionou um aumento populacional e a 

consequente construção de residências irregulares. Ele ainda contra-argumenta o discurso de 

que a fábrica seria importante para os moradores da região por conta das vagas de emprego. 

Segundo ele um possível fechamento da fábrica não prejudicaria esses trabalhadores. 

O historiador do processo 3 diz em seu parecer que a cidade de São Gonçalo carece de 

indústrias e por esse motivo o que deveria ser modificado é uma fiscalização rigorosa em 

relação ao despejo de efluentes na Baia de Guanabara. 
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                      Figura 4.19- Parecer do historiador de acusação do processo 2 (Fonte própria) 

 

                      Figura 4.20- Parecer do historiador de acusação do processo 3 (Fonte própria) 

 

4.5.2.1 Textos de acusação 

Como apresentado anteriormente à equipe técnica de acusação é composta por cinco 

alunos que personificaram profissionais que são eles: químico, biólogo, geógrafo, historiador 

e sociólogo. Ao analisar os pareceres técnicos de todos profissionais, destacamos os aspectos 

abordados por cada área. Os aspectos relatados nos textos encontram-se na Tabela 4.13. 
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   Tabela 4.13- Aspectos abordados pelas equipes técnicas de acusação
*
 

Profissionais técnicos Aspectos abordados 

Químicos 
- Excesso de efluentes sem tratamento lançados na 

Baia de Guanabara. 

- Mortandade dos peixes. 

- Falta de oxigênio dissolvido na água. 

- Camada oleosa nas águas. 

- Falta de investimento em novas tecnologias de 

tratamento de efluente. 

Biólogos 
- Extinção de espécies marinhas. 

- Extinção da atividade de pesca na região. 

- Crescimento de algas. 

Geógrafos 
- Aumento populacional da região. 

- Crescimento das comunidades. 

- Degradação da estrutura do relevo. 

- Prejuízo da atividade econômica. 

Historiadores 
- Aumento populacional da região. 

- Extinção da atividade de pesca na região. 

- Criação de residências irregulares próximas a fábrica. 

- Necessidade de uma maior fiscalização quanto ao 

despejo dos efluentes. 

Sociólogos 
- Péssimas condições dos trabalhadores da fábrica. 

- O mau cheiro atrapalha a vida dos moradores. 

- Extinção da atividade de pesca na região. 

    *Fonte própria. 

Nos discursos finais e na produção dos mesmos pelos alunos ficou bem claro a 

dificuldade de se restringir a apenas uma área. Os alunos me procuravam pra relatar o quanto 

estava sendo difícil delimitar o discurso em apenas uma área, no entanto era esperada essa 

dificuldade. Foi intencional a escolha de uma reportagem que fizesse parte da realidade da 

escola e que fosse possível trabalhar o pensamento complexo. Faz-se necessário tecer as áreas 

e pensar no todo, em suas causas e consequências transdisciplinares. 
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Na análise dos textos e seus aspectos abordados temos a identificação das 4 categoriais 

que até então tinham sido identificadas no texto de defesa e acusação. A separação dos 

aspectos em suas categorias pode ser observada na Tabela 4.14. 

   Tabela 4.14- Categorias dos textos das equipes técnicas de acusação
*
 

Categorias Aspectos abordados 

Ambiental 
- Excesso de efluentes sem tratamento lançado na 

Baia de Guanabara. 

- Mortandade dos peixes. 

- Falta de oxigênio dissolvido na água. 

- Camada oleosa nas águas. 

- Extinção de espécies marinhas. 

- Crescimento de algas. 

- Degradação da estrutura do relevo. 

Social 
- Aumento populacional da região. 

- Crescimento das comunidades. 

- Criação de residências irregulares próximas a 

fábrica. 

- O mau cheiro atrapalha a vida dos moradores. 

- Péssimas condições dos trabalhadores da fábrica. 

- Necessidade de uma maior fiscalização quanto ao 

despejo dos efluentes. 

Econômica 
- Prejuízo das atividades econômicas. 

- Extinção da atividade de pesca na região. 

Tecnológica 
- Falta de investimento em novas tecnologias de 

tratamento de efluente. 

    *Fonte própria. 

No que tange à categoria ambiental os discursos dos técnicos foram bem abrangentes e 

demonstraram-se bem convictos de suas pesquisas. 

Na categoria social falaram sobre o crescimento de moradias irregulares na região, no 

qual se originou a favela do Gato. O mau cheiro e as péssimas condições de trabalho também 

foram aspectos abordados nessa categoria. 
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Os prejuízos sofridos pela poluição da baia e a consequente extinção de postos de 

trabalhos também é uma aspecto que foi inserida na categoria econômica. Com a atividade 

extinta, houve inúmeros prejuízos econômicos para o bairro e também para a cidade que já foi 

conhecida por suas atividades pesqueiras. 

 

4.5.2.2 Textos de defesa 

Assim como as equipes de acusação, as equipes de defesa também são compostas 

pelos mesmas áreas técnicas. Os aspectos utilizados nos textos de acusação estão presentes na 

Tabela 4.15 a seguir. 

   Tabela 4. 15- Aspectos abordados pelas equipes técnicas de defesa
*
 

Profissionais técnicos Aspectos abordados 

Químicos 
- Obedece aos parâmetros estabelecidos. 

- Investimento em projetos sustentáveis. 

- O pescado é fonte alternativa de proteína animais e 

ácidos graxos. 

Biólogos 
- Investimento em projetos sustentáveis. 

Geógrafo. 
- Importante para a economia da região. 

- Investimento em projetos de revitalização da região. 

Historiadores 
- É responsável por postos de emprego. 

- Investe em projetos sociais. 

- A fábrica faz parte da história do bairro. 

Sociólogos 
- É responsável por posto de emprego. 

- Investe em projetos sociais. 

    *Fonte própria. 

Os discursos dos profissionais técnicos citam a importância da fábrica para região, 

destacando seu valor histórico, social e econômico para a cidade. Os profissionais se 

comprometem em investir em novas tecnologias sustentáveis e alguns até apresentam algumas 

propostas. 
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Assim como foi realizado com os textos das equipes técnicas de defesa, dividimos 

também os aspectos abordados na acusação nas categorias até então identificadas como 

podemos ver na Tabela 4.16. 

   Tabela 4.16- Categorias dos textos das equipes técnicas de defesa
*
 

Categorias Aspectos abordados 

Ambiental 
- Obedece aos parâmetros estabelecidos. 

- Investimento em projetos sustentáveis. 

- O pescado é fonte alternativa de proteína animais e 

ácidos graxos. 

Social 
- Investimento em projetos de revitalização da 

região. 

- Investe em projetos sociais. 

- A fábrica faz parte da história do bairro. 

Econômica 
- Importante para a economia da região. 

- É responsável por postos de emprego. 

Tecnológica 
- Investimento em projetos sustentáveis. 

*Fonte própria. 

Na categoria ambiental alguns técnicos relataram que a fábrica respeita os parâmetros 

estabelecidos pelos órgãos ambientais. No mais, eles relataram que a mesma está investindo 

em pesquisas que possibilitem a mudança no tratamento dos efluentes. 

Na categoria ambiental serão feitos investimentos que serão feitos na revitalização da 

comunidade com intuito de minimizar os danos causados para a população. A empresa ainda 

se comprometeu a continuar investindo em projetos sociais, fazendo assim jus à importância 

de sua existência na história da cidade. 

No que tange a categoria econômica os técnicos relatam que a fábrica é a principal 

empregadora da região e que muitas famílias dependem desses trabalhos para se sustentarem. 

Gerando emprego, a fábrica acaba aquecendo a economia local. 

Em relação à categoria tecnológica, a empresa está investindo em pesquisas e em 

projetos que visem à sustentabilidade. 
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4.5.2.3 Comparação entre os textos de acusação e de defesa 

Com o objetivo de comparar os aspectos abordados pelos profissionais de cada área de 

acusação e de defesa, construiu-se a Tabela 4.17. 

 Tabela 4. 17- Comparação entre os aspectos abordados na acusação e na defesa
*
 

Profissionais 

técnicos 

Aspectos abordados pela acusação Aspectos abordados pela defesa 

Químicos 
- Excesso de efluentes sem 

tratamento lançados na Baia 

de Guanabara. 

- Mortandade dos peixes. 

- Falta de oxigênio dissolvido 

na água. 

- Camada oleosa nas águas. 

- Falta de investimento em 

novas tecnologias de 

tratamento de efluente. 

- Obedece aos parâmetros 

estabelecidos. 

- Investimento em projetos 

sustentáveis. 

- O pescado é fonte 

alternativa de proteína 

animais e ácidos graxos. 

Biólogos 
- Extinção de espécies 

marinhas. 

- Extinção da atividade de 

pesca na região. 

- Crescimento de algas. 

- Investimento em projetos 

sustentáveis. 

Geógrafos 
- Aumento populacional da 

região. 

- Crescimento das 

comunidades. 

- Degradação da estrutura do 

relevo. 

- Prejuízo da atividade 

econômica. 

- Importante para a 

economia da região. 

- Investimento em projetos 

de revitalização da região. 

Historiadores 
- Aumento populacional da 

região. 

- Extinção da atividade de 

- É responsável por postos 

de emprego. 

- Investe em projetos 
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pesca na região. 

- Criação de residências 

irregulares próximas a 

fábrica. 

- Necessidade de uma maior 

fiscalização quanto ao 

despejo dos efluentes. 

sociais. 

- A fábrica faz parte da 

história do bairro. 

Sociólogos 
- Péssimas condições dos 

trabalhadores da fábrica. 

- O mau cheiro atrapalha a vida 

dos moradores. 

- Extinção da atividade de 

pesca na região. 

- É responsável por posto de 

emprego. 

- Investe em projetos 

sociais. 

*Fonte própria 

Ao analisarmos essa tabela comparativa, duas observações muito interessantes foram 

feitas. A primeira delas é que os profissionais de defesa trazem respostas para os aspectos 

apresentados da acusação. Um exemplo é a comparação dos aspectos dos químicos, onde a 

empresa se compromete a investir em projetos que visem a sustentabilidade, enquanto o 

profissional de acusação afirma que a empresa não o faz. 

Outra observação é quanto os aspectos dos geógrafos de acusação e de defesa. O 

geógrafo de acusação diz que a fábrica traz prejuízos econômicos ao bairro e o de defesa diz 

que a mesma aquece a economia da região. São dois pontos de vista divergentes, mas que 

possuíram argumentação. Segundo o geógrafo de acusação os danos irreversíveis ocasionados 

pela imprudência da fábrica fez com que uma atividade importante da região fosse extinta que 

é a pesca. No entanto, como a fábrica emprega moradores da região, ela aquece indiretamente 

o mercado local, o que fundamenta a argumentação do geógrafo de defesa.  

 

4.5.3 Análise dos textos dos representantes do interesse coletivo 

A análise dos textos dos representantes foi feita separadamente a fim de comparar as 

posições em diferentes audiências. 
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4.5.3.1 Textos da associação de moradores 

O representante dos moradores tem como tarefa transmitir na audiência a opinião dos 

moradores vizinhos da fábrica. Observamos que os posicionamentos trazidos em audiências 

continham pontos de vista divergentes. A comparação desses posicionamentos está presente 

na Tabela 4.18. 

Tabela 4.18- Comparação dos posicionamentos dos representantes dos moradores de diferentes 

audiências
*
 

Representante Posicionamento 

1 
- A fábrica deve ser fechada, pois os moradores não 

aguentam mais tantos danos. 

2 
- A fábrica é importante para a comunidade, pois 

emprega 400 trabalhadores. 

3 
- A fábrica é a principal empregadora da região. 

4 
- Os moradores exigem que medidas sejam tomadas o 

mais rápido possível para minimizar a poluição e o 

mau cheiro. 

    *Fonte própria. 

Algumas posições trazidas pelos representantes foram baseadas em concepções 

extremas. O representante 1 é categórico ao dizer que a fábrica deveria ser fechada, porque os 

moradores não queriam mais conviver com tais problemas, no entanto ele não relata possíveis 

benefícios que a fábrica tenha trazido ou traz para a região. 

Nos textos dos representantes 2  e 3, eles justificam a permanência da fábrica pelo fato 

dela ser empregadora dos moradores, no entanto isso não justifica o fato dos moradores serem 

prejudicados por conta disso. 

No discurso do representante 4, ele não se posiciona nem a favor e nem contra a 

fábrica, mas exige mudanças por parte da mesma. 

Percebemos o quanto o posicionamento de um personagem variou de um tribunal do 

júri para outro, tudo vai depender da concepção de mundo do aluno. Porém é isso que faz com 

que uma atividade participativa e que agregue conhecimentos de várias áreas seja tão rica e 

importante para a formação de cidadãos. 
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4.5.3.2 Textos do sindicato dos trabalhadores 

O representante do sindicato dos trabalhadores tem como tarefa transmitir a opinião 

dos trabalhadores da fábrica no tribunal. Os posicionamentos dos representantes dos 

diferentes tribunais encontram-se a seguir na Tabela 4.19. 

 Tabela 4.19- Comparação dos posicionamentos dos representantes do Sindicato dos trabalhadores de 

diferentes audiências
*
 

Representante Posicionamento 

1 
- A empresa até 2009 mantinha funcionários 

trabalhando sem registro. 

- As mulheres trabalhavam na fábrica recebendo R$ 

1,50 por cada caixa de sardinha limpa. 

2 
- Os empregados estão satisfeitos com as condições de 

trabalho. 

3 
- Os trabalhadores precisam de seus empregos e 

estamos aqui para garantir isso. 

4 
- Os trabalhadores exigem melhorias na qualidade de 

trabalho e nos salários. 

   *Fonte própria. 

Os posicionamentos foram bem diversificados. O primeiro representante afirma que a 

empresa não tem um bom histórico como empregador e que não respeita as leis trabalhistas. 

No entanto, o representante 2 diz que os trabalhadores estão satisfeitos com suas condições de 

trabalho. O representante 3 não entra no mérito das condições de trabalho dos empregados da 

fábrica, mas afirma que os mesmos necessitam dos empregos e eles devem sem mantidos. Por 

fim o último representante diz em seu discurso que os moradores solicitam melhorias na 

qualidade de trabalho e de salários. 

Novamente observamos uma grande diferença nos discursos dos representantes, o que 

é muito interessante, já que os alunos tinham total liberdade para traçarem o perfil de seus 

personagens e expor suas visões. 
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4.5.3.3 Textos do prefeito 

O prefeito tem como papel trazer para o tribunal do júri seu posicionamento quanto as 

atividades da fábrica de forma a representar os interesses dos moradores da cidade. Os 

diferentes posicionamentos apresentados para as diferentes audiências se encontram na Tabela 

4.20. 

    Tabela 4.20- Comparação dos posicionamentos dos prefeitos
*
 

Prefeito Posicionamento 

1 
- Vai anistiar a empresa de alguns impostos para que 

ela possa realizar investimentos no sistema de 

tratamento de efluentes. 

2 
- A prefeitura precisa dos impostos da fábrica pois o 

recolhimento da cidade está baixo. 

3 
- Se a fábrica não se ajustar deve ser fechada. 

4 
- A fábrica é importante para economia da cidade. 

     *Fonte própria. 

Os prefeitos assim como os demais representantes anteriores tiveram posicionamentos 

bem diferentes nas diferentes nos tribunais do júri. 

O prefeito 1 se posiciona como parceiro da fábrica, trazendo solução para que a 

fábrica continue suas atividades e não cause ainda mais danos ambientais. Os prefeitos 2 e 4 

relatam que a fábrica é importante para a economia e arrecadação da cidade, mas não trazem 

soluções. Já o prefeito 3 é categórico em dizer que a prefeitura não será conivente, ou a 

empresa se ajusta ou terá que fechar. 

O posicionamento do primeiro prefeito me deixou bastante surpresa e achei que foi de 

um grande grau de amadurecimento do aluno pensar em uma solução que considerasse o todo 

e não apenas uma parte do problema. Ele entendeu que a fábrica é importante para a cidade, 

mas que deve fazer melhorias e considera que para isso a fábrica necessita de ajuda para 

passar por essa fase. 

 

4.5.4 Análise das decisões 

O júri foi composto por seis jurados. Após o juiz declarar o final do tribunal do júri os 

jurados se reuniram com o Juiz e auxiliares para decretar a decisão final. 
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A seguir apresentaremos a análise das decisões individuais e logo em seguida a análise 

das decisões finais dos quatro tribunais do Júri. 

 

4.5.4.1 Textos das decisões individuais 

Para análise das decisões individuais, realizou-se a leitura dos textos e identificaram-se 

os aspectos abordados nos mesmos. Os aspectos abordados nas decisões individuais são 

apresentados por tribunal do júri na Tabela 4.21. 

   Tabela 4.21- Aspectos abordados nas decisões individuais
*
 

Tribunal do Júri Aspectos abordados 

1 
- Pagar indenização aos trabalhadores. 

- Pagar indenização aos moradores. 

- Investir em uma ONG que cuide do meio 

ambiente. 

- Financiar projetos que ajudem na despoluição da 

baia de Guanabara. 

- Pagar multa. 

2 
- A empresa deve resolver os problemas que os 

moradores reclamam. 

- Pagamento de multa. 

- Tratar seus efluentes. 

3 
- Pagamento de multa. 

- Indenização aos moradores. 

- Indenização aos trabalhadores. 

- Financiar projetos que ajudem na despoluição da 

baia de Guanabara. 

4 
- Prisão dos responsáveis. 

- Pagamento de multa. 

- Indenização aos moradores. 

- Financiar projetos que ajudem na despoluição da 

baia de Guanabara. 

*Fonte própria 
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No primeiro tribunal do Júri as decisões individuais consideraram que a fábrica 

deveria indenizar os trabalhadores da fábrica e aos moradores que moram na região da 

mesma. Os jurados entenderam que as atividades da fábrica causaram danos ao meio 

ambiente e por isso ela terá que investir em projetos ambientais e de despoluição da baia de 

Guanabara, além de pagamento de multa. 

No segundo tribunal do júri os jurados entenderam que a fábrica deve pagar uma multa 

e de vê realizar melhorias em seu sistema de tratamento de efluentes. A fábrica deve ainda 

resolver os problemas que geraram na comunidade. 

As decisões individuais do terceiro tribunal do júri abordaram aspectos semelhantes 

aos abordados nos tribunais anteriores. São eles: pagamento de multa, indenização dos 

moradores e trabalhadores, e investimento em projetos de despoluição da baia de Guanabara. 

No último tribunal do júri tivemos um aspecto que não foi abordado nos outros, que 

foi a prisão dos envolvidos. No demais, foram os já encontrados nos textos dos tribunais 

anteriores. 

 

4.5.4.2 Textos das decisões 

Com o fim do tribunal, o júri se reuniu com o juiz e seus auxiliares para decretar a 

sentença.  As decisões finais dos tribunais se encontram na Tabela 4.22 abaixo.  

   Tabela 4.22- Aspectos abordados nas decisões finais
*
 

Tribunal do 

Júri 

Veredito Decisão final 

1 Culpado 
- Pagar multa de 1,3 milhões de reais. 

- Indenizar os trabalhadores. 

- Indenizar os moradores. 

- Investir em projetos para limpeza da Baia de 

Guanabara. 

2 Culpado 
- Pagar multa de 180 mil reais. 

- Realizar mudanças na fábrica. 

3 Culpado 
- Pagar multa de 200 milhões de reais. 

- Indenizar os trabalhadores. 

- A fábrica só voltará a funcionar depois de 

todas as mudanças em seu tratamento de 
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efluentes. 

4 Culpado 
- Prisão dos responsáveis. 

- Pagamento de multa de 500 mil reais. 

- Indenizar os trabalhadores. 

- Investir em projetos para limpeza da Baia de 

Guanabara 

   *Fonte própria 

Ao analisar as decisões vemos que todos os júris decidiram por pagamentos de multa e 

estipularam valores. A decisão 2 foi a única que não previu indenização aos moradores e aos 

trabalhadores. A prisão dos responsáveis só esteve presente no tribunal do júri 4. 

As decisões finais foram totalmente coerentes com as decisões individuais e também 

com os discursos de todos os envolvidos nos tribunais do júri. Como o caso é baseado em 

fatos reais e as consequências são vivenciadas por muitos, já se esperava o veredito culpado.  

Vale destacar que nenhum júri decidiu pelo fechamento total da fábrica, o que leva a 

crer que o argumento de que a fábrica é empregadora e que contribui para a economia da 

cidade foi levado em consideração nas decisões. 

 

4.5.5 Análise dos tribunais do júri 

Os tribunais do júri tiveram divergências e semelhanças em suas execuções. Entre as 

divergências temos a variação de argumentação entre defesa e acusação. Em alguns tribunais 

a argumentação da defesa foi mais forte do que a acusação e teve uma em que a argumentação 

da acusação foi mais forte. Quando se fala em argumentação forte digo em relação a 

segurança dos envolvidos. É claro que alguns alunos possuem mais facilidade de se expressar 

do que outros por isso alguns possuem mais facilidade de argumentação e persuasão do que 

outros.  

O comportamento dos alunos na execução do trabalho foi excelente, os juízes 

souberam levar a audiência e colocaram ordem no trabalho. Como todo trabalho observamos 

que alguns alunos se dedicaram mais do que outros na pesquisa e na construção de seus 

argumentos, mas acredito que o canal de discussão foi extremamente válido e construtivo. 

No que tange ao meu crescimento como docente e ao problema de minha pesquisa 

observei que indiretamente temos a ideia de que os assuntos e fatores possuem uma relação, 

no entanto em nossa formação possuímos a necessidade de separar ao invés de tecer juntos.  
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Na análise do júri simulado separamos os aspectos abordados nos discursos em 

categorias, com o objetivo de facilitar a discussão. Mas ao olhar melhor para as categorias 

poderemos observar que elas estão totalmente relacionadas e é difícil até mesmo pensar em 

uma de forma isolada das outras. 

O problema escolhido para audiência foi um assunto que ultrapassa qualquer barreira 

disciplinar, ver os alunos vivenciando opiniões e observando que diferentes profissionais 

possuíam discursos semelhantes e que até mesmo se complementavam foi uma excelente 

forma de fazê-los vivenciarem na pele a necessidade de construir relações na resolução de um 

problema. Ao acompanhar esses alunos durante o ano letivo pude perceber em vários 

momentos estávamos construindo um conhecimento pertinente, no qual estavam aplicando 

conhecimentos disciplinares para discutir um problema real.  

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 

resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 

inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a 

faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, 

que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de 

estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar. ( MORIN, 2000, p. 39). 

Na Figura 4.21 temos algumas imagens dos alunos durante o júri-simulado. 
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Figura 4.21- Algumas fotos dos alunos no Júri-simulado (Fonte própria) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho investigou a contribuição da Teoria da Complexidade de Morin para a 

prática docente de um professor de Química. A pesquisa se deu em torno de questionamentos 

de como realizar mudanças na prática docente em meio a um currículo engessado ainda 

trabalhar os conteúdos da Química dialogando com outras áreas do conhecimento. Na 

tentativa de propor possibilidades, desenvolvemos uma sequência didática, que nos 

possibilitou refletir sobre uma prática pedagógica inovadora com um viés CTSA. 

A etapa 1 possibilitou através da dinâmica a construção um relacionamento de 

amizade do docente com as turmas. Ela serviu de estímulo para a continuidade do trabalho, 

pois através da recepção e avaliações dos alunos foi possível verificar que eles estariam 

abertos para atividades diferenciadas. Além disso, permitiu ao docente sair de sua zona de 

conforto e aceitar ter sua prática avaliada pelos alunos, o que não é algo confortável quando se 

recebe críticas. No entanto, as poucas críticas iniciais foram enriquecedoras para as reflexões 

e percurso da pesquisa. 

Na aula de introdução aos estudos da Química proposta na etapa 2 percebeu-se um 

aspecto interessante. Da mesma forma que o docente pode se sentir desconfortável ao 

ministrar uma aula na qual os alunos participem o mesmo também pode ocorre com os alunos. 

É diferente para eles ter um professor que faça perguntas ao invés de dar respostas, pois quase 

sempre eles esperam que o professor apresente para eles definições. Assim como é mais fácil 

ministrar uma aula conteudista, é também para o estudante mais fácil seguir um modelo que já 

está enraizado, no qual ele não precisa refletir, mas apenas reproduzir conteúdos. 

O subtema ‘Tratamento de efluentes’ foi escolhido para dar continuidade à sequência 

didática permitindo encaminhar o trabalho contextualizando conteúdos de Química do 

primeiro ano do Ensino Médio como misturas, separação de misturas, ligações químicas, 

polaridade das moléculas e compostos de carbono. O subtema permitiu ainda encontrar um 

assunto que envolvesse a história da cidade de São Gonçalo, cidade na qual está localizada a 

escola e onde residem a grande maioria dos alunos.  O município de São Gonçalo já foi 

considerado uma importante cidade no ramo da pesca, mas que viu essa situação mudando 

com a poluição da Baia de Guanabara. Esse tema trouxe o debate para sala de aula e nos 

permitiu conhecermos melhor os alunos, suas origens e realidades e também possibilitou 

trazer a visão CTSA para a realidade das turmas. 
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O júri simulado proposto contou com a participação e a motivação dos alunos, que 

realizaram um lindo trabalho em equipe. A atividade exigiu que os mesmos pesquisassem e 

refletissem sobre um problema que estava inserido na realidade da comunidade escolar. A 

atividade foi totalmente dentro da abordagem CTSA, pois exigiu que os alunos realizassem 

pesquisas e trabalhassem o senso critico e a tomada de decisões.  

As turmas que participaram do trabalho se comportaram frente às atividades que foram 

propostas de formas diferentes, e uma mesma turma adotou comportamento diferente nas 

etapas da sequência didática. O que mostra que cada turma deve ser considerada em sua 

individualidade e no seu momento, e afirmações de que tal turma é desinteressada podem 

muitas das vezes ser equivocadas. 

Desenvolver o pensamento complexo no ensino regular é possível sim, desde que o 

professor esteja disposto a sair da sua zona de conforto e permitir ser confrontado em seus 

conhecimentos e na sua forma de lecionar. Não existe uma receita para mudança na forma de 

pensar, o que podemos fazer é plantar uma semente ao propor atividades que estimulem esse 

tipo de pensamento e nos autoanalisarmos, realizando reflexões dos nossos próprios 

pensamentos continuamente. 

O trabalho permitiu a reflexão sobre a metodologia proposta, pois possibilitou transpor 

uma barreira disciplinar. Foi preciso pesquisar e refletir sobre inúmeros conteúdos de diversas 

áreas que ajudou a construir relações com o conteúdo e realidade dos alunos. Na busca de um 

pensar complexo, me vi apaixonada pelo diálogo em sala de aula e no planejamento de 

atividades que trabalhem diferentes pontos de vistas e que permitam sempre a formação de 

um cidadão.  

Como produto dessa pesquisa preparou-se um material contendo a sequência didática 

utilizada na reflexão com intuito de servir como material de suporte para outros professores 

de Química. Todas as atividades podem e devem ser adaptadas para a realidade de cada 

escola. No material encontram-se também sugestões de leituras e vídeos que podem auxiliar o 

professor na reflexão de sua prática. 
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APÊNDICE 1: DIÁRIO DE BORDO. 
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I- APRESENTAÇÃO 

 

Esse diário é fruto de minha Dissertação de Mestrado e visa dividir com outros 

docentes, algumas reflexões e observações que tive durante minha pesquisa. 

Durante minha graduação sempre ouvi que o Ensino de Química deveria ser 

interdisciplinar, mostrando aos alunos que as disciplinas estão relacionadas e que as mesmas 

fazem parte do cotidiano deles. No entanto, sempre tive uma enorme dificuldade para 

imaginar a possibilidade de mudança quanto ao ensino tradicional, acreditava que uma 

jornada de trabalho tão pesada como a de um professor, impossibilitaria a programação de 

aulas diferentes. 

Na escolha do tema da pesquisa, tinha o desejo trabalhar na minha formação como 

professora, ou seja, queria refletir sobre a minha prática e observar as possibilidades de 

mudança. Na mesma época recebi a indicação de um livro chamado “A cabeça bem feita” do 

Edgar Morin e fiquei muito encantada pela possibilidade de uma reforma na mente, um pensar 

complexo foi algo que muito mexeu comigo. Seria possível tentar trabalhar essa forma de 

pensar em sala? O que eu necessitaria aprender? Seria eu capaz? Eram questionamentos que 

me afligiram o tempo todo na execução da pesquisa.  

Não consigo afirmar o quanto a experiência vivida nesse trabalho tocou os alunos, mas 

o que posso afirmar com toda certeza é que ele me tocou de forma profunda.  

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

II-  REFLEXÕES SOBRE A ANTIGA PRÁTICA 

São Gonçalo, 12 de Janeiro de 2016. 

Comecei a dar aula no ano de 2007, mesmo ano em que ingressei na graduação de 

Licenciatura em Química. No início não desejava me tornar professora e meu objetivo era 

pedir mudança de curso para Química Industrial. A experiência do primeiro ano como 

docente foi muito interessante e me fez refletir muito sobre minhas aptidões e meu futuro 

profissional. Dar aula se tornou uma experiência muito prazerosa. 

Essa primeira experiência como docente ocorreu no Pré-Universitário Fernando Santa 

Cruz que existe no DCE-UFF. Fui aluna desse projeto e assim que fui aprovada, desejei 

ajudar de algumas forma e me voluntariei a dar aulas. Lembro como hoje o nervosismo que 

foi entrar em uma sala com cerca de 70 alunos sem ter qualquer experiência. A estratégia que 

eu usava era levar todo o conteúdo anotado, colocava tudo no quadro e em seguida ia 

explicando, seria incapaz de fugir daqueles conteúdos e morria de medo que os alunos assim 

fizesse durante a aula. 

Eu sempre fui muito tímida e por conta disso tinha muita dificuldade em olhar os 

alunos nos olhos. Por mais que eu quisesse me aproximar de um aluno para perguntar como 

ele estava ou se tinha entendido o conteúdo? Eu não conseguia. 

Lembro de um dia em que um aluno me perguntou: Professora você está nervosa? Está 

tremendo tanto. E aquela frase ficou na minha mente por muito tempo, ficava me 

questionando se realmente eu deveria ser professora? Me culpava muito por não conseguir 

interagir bem com as turmas. No entanto, eu acreditava que a faculdade iria me proporcionar 

um melhor preparo e que essas dificuldades seriam sanadas. 

Permaneci nesse projeto durante dois anos e no segundo ano as coisas fluíram muito 

melhor, o nervosismo melhorou e a minha capacidade de interagir com as turmas também. Foi 

nesse ano (2008), que escolhi levar o curso a diante e me tornar professora de Química. 

Nos anos seguinte continuei minha trajetória docente em cursos pré-vestibulares e 

posso dizer que minhas aulas eram extremamente tradicionais e nada contextualizada, eu 

ensinava puramente o conteúdo e me especializava cada vez mais em resolver questões de 
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diferentes bancas. Eu acreditava que seria uma péssima professora caso não soubesse resolver 

alguma questão que o aluno me levasse e isso me deixava muito ansiosa e aflita. As questões 

da UERJ eram as que mais me deixavam tensas, porque muitas delas necessitavam de 

conhecimento de biologia, o qual eu não tinha. 

Uma coisa que sempre me deixava revoltada era o fato de não receber da faculdade 

um suporte para as minhas dificuldades em sala de aula. Nunca me mostraram como dar uma 

aula diferente, como introduzir uma aula experimental ou até mesmo como ministrar uma aula 

de um tal conteúdo para um público de adolescentes. No entanto, eu sempre achei que no final 

da faculdade eu estaria apta e não teria mais essas dificuldades. 

Me formei no início de 2013 e até então posso afirmar que minha prática de ensino 

tinha sido aperfeiçoada no decorrer dos anos, agora eu conseguia controlar melhor minhas 

ansiedades e medos e mostrava aos alunos uma maior confiança. Porém, não mudou muita 

coisa dentro de mim. Uma crítica qualquer era motivo para ficar dias dormindo mal e 

questionando se realmente estava na profissão correta. Mas geralmente recebia elogios, os 

alunos gostavam de certa forma da minha aula e diziam que eu tinha um jeito engraçado de 

ensinar. 

Ainda em 2013, iniciei minha experiência em escola com três turmas de Ensino 

Médio. A escola era extremamente tradicional e voltada para o vestibular. Eles adotavam 

apostila com resumos dos conteúdos e repleta de questões de vestibulares. Não tive boas 

experiências nessa escola, os conteúdos eram engessados e eu não possuía qualquer 

autonomia para propor algo novo. O que eles exigiam de mim era obedecer um cronograma 

de conteúdos. 

No ano de 2014, fui contratada para dar aula de Ciências em duas turmas de 9º ano, 

eram dois de tempos de Química e dois tempos de Física para cada turma. A escola tinha uma 

modelo de ensino voltado para tecnologia, os professores recebiam um iPad que continham os 

materiais da aulas. Esses materiais eram super ilustrados, contando com vídeos de 

experimentos, documentários e slides com os conteúdos das aulas. Era só chegar na sala e 

logar o iPad com o projetor e começar a aula. Fiquei muito encantada com essa forma de 

ensinar, as aulas eram tão contextualizadas e os alunos pareciam gostar bastante. Vale 

ressaltar que a necessidade de estudar aumentou ainda mais, porque nos materiais existiam 

várias curiosidades das quais eu não tinha conhecimento. 



105 
 

Essa experiência foi marcante na minha trajetória, pois pela primeira vez consegui ter 

um relacionamento com as turmas, eles me chamavam de tia Josi e eu os chamava de crianças 

da tia Josi. Foram duas turmas maravilhosas! 

Em agosto de 2014 fui convocada para o concurso da Secretária de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) para atuar como professora de Química. Iniciei 

minhas atividades em Outubro de 2014, recebi 10 turmas de Ensino Médio e não tinha noção 

do que faria. Ao chegar na escola constatei que muitas turmas estavam desde o 1º bimestre 

sem aula nenhuma de Química e eu teria que propor atividades e avalia-los para fechar as 

notas anuais. 

Grande era a minha ingenuidade que logo solicitei que os alunos me entregassem 

trabalhos individuais com o objetivo de obter notas dos bimestres anteriores. Eu só não tinha 

parado pra pensar como corrigiria tantos trabalhos, lembro que foram cerca de 800 trabalhos. 

Eu entrei em desespero, não sabia muito bem como preencher o diário, eram normas 

diferentes e eu não tinha muito com quem contar. Foi um fim de ano cansativo, mas 

acreditava que no próximo ano seria tudo mais tranquilo, afinal eu não teria tantos bimestres 

acumulados. 

No ano posterior começava em mim a necessidade de refletir minha prática, pois os 

meus novos alunos não possuíam a motivação do vestibular. Se antes eu dizia: Isso cai no 

vestibular! E meus alunos passavam a ficarem mais atentos, agora isso não surtia nenhuma 

efeito. Sentia que precisava trabalhar diferente e fazer com que eles se interessassem pela 

Química. Como a escola possuía laboratório, comecei a pensar em aulas experimentais e com 

toda empolgação de uma professora em início de carreira, levei as turmas para terem aulas no 

mesmo. Acreditava que naquele momento estaria entrando em outro nível de aula, que os 

alunos iriam amar aprender Química e que os experimentos trariam muitos conhecimentos e 

agregariam enorme valor as aulas. 

Já posso adiantar que as dificuldades foram imensas. A primeira delas foi conseguir 

dar conta de cerca 40 alunos no laboratório, pois a escola não contava com nenhuma técnico. 

Para preparar os experimentos eu chegava em média uma hora antes e subia para buscar a 

turma, quando uma turma terminava eu tinha que liberar um pouco antes para poder lavar as 

vidrarias e ir buscar a próxima. Eu tinha receio de deixar eles lavarem e de alguma forma se 

machucarem. Não preciso nem dizer o quão cansada ficava no final do dia. 
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Outra dificuldade que encontrei foi conter os alunos no que tange a curiosidade, os 

alunos ficavam muito ansiosos e queriam mexer e saber de tudo, com isso, a aula que 

programava não recebia tanto destaque. Além disso, os alunos se sentiam frustrados com 

alguns experimentos propostos. Lembro-me de ter realizado o teste de chamas com eles e 

ouvir dos mesmos: Ué, só isso? Fogo colorido? Tudo isso me deixava muito frustrada, e sem 

saber o que fazer.  

Acredito que a maior dificuldade que encontrei nas aulas experimentais foi fazer com 

que os alunos se interessassem pela Ciência por trás do experimento. Geralmente eles queriam 

apenas realizar o experimento e não se importavam muito com as explicações. Contudo, no 

geral foi uma experiência muito boa e me permitiu inúmeros momentos de reflexão. Os 

alunos demonstravam gostar das aulas e sempre queriam tê-las no laboratório. 

Vale ressaltar que o ano que iniciei essa minha busca por mudança já tinha iniciado o 

Mestrado em Ensino de Ciências da Natureza que estava de certa forma me ajudando nessa 

tentativa. Terminei esse ano muito satisfeita e otimista para com o trabalho de pesquisa que 

seria desenvolvido no ano posterior. Nas próximas páginas estarei registrando minhas 

reflexões sobre meu trabalho de pesquisa. 
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III- AUTOANÁLISE 

São Gonçalo, 18 de janeiro de 2016. 

Se tem alguma coisa que gostaria que ficasse registrado nesse diário, essa coisa é 

minha autoanálise. Como professora, tentei o tempo todo projetar ao aluno a culpa de uma 

atividade “fracassada”, enquanto na verdade não existem culpados de fato. Como ser 

humano eu crio expectativas de conseguir cumprir minhas programações, de que os alunos 

consigam fazer boas avaliações e ingressar em uma faculdade, e minha competência e 

auto-avaliação sempre foi pautada nesses pontos. No entanto, eu nunca tinha parado pra 

pensar qual seria a expectativa dos alunos acerca de uma aula de Química. Estaria eu 

alcançando as expectativas dos alunos? 

Não estou dizendo que devo ser uma profissional voltada para suprir as 

expectativas dos alunos, até porque isso seria impossível. Estou querendo dizer que em 

qualquer relacionamento teremos que aprender a lidar com frustrações, teremos 

frustrações e iremos frustrar nossos alunos muitas vezes. Acredito que nos aceitarmos 

como pessoas falhas é um grande passo. 

Sempre achei que ser professora era dominar o conhecimento e ser simpática com 

os alunos, e que assim seria uma ótima profissional. Mas quem sai de uma Universidade e 

entra em sala de aula, encontra uma escola diferente da qual deixou, a escola está em 

contínua mudança. Não tenho como julgar algo interessante para os meus alunos, 

simplesmente porque achava interessante na minha época. 

O início da minha carreira foi pautado em idealizar um aluno no qual eu fui. As 

aulas que eu programava seriam os tipos de aula que me supriam na época de escola. Eu 

esperava receber o tratamento na qual oferecia as minhas professoras. E isso só me trazia 

frustrações, porque não é assim que acontece e nunca será. 

Porém eu só pude perceber isso, no momento em que parei pra me analisar e 

perceber que o problema nunca está apenas no outro. Espero muito que esse trabalho me 

leve a vivenciar momentos de muita reflexão e crescimento. 
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IV- PRIMEIRO DIA DE AULA 

São Gonçalo, 02 de fevereiro de 2016. 

10h-Expectativa: Hoje inicio o ano letivo e programei uma dinâmica com o objetivo 

de me aproximar dos alunos. Gostaria muito de construir um relacionamento de respeito 

durante esse ano com as turmas. A aula começará as 13 h. 

Turma 1009 

          Logo quando entrei na turma percebi que a mesma era bem articulada e 

faladeira. Nas carteiras da frente tinham cinco alunos (meninos) falando bem alto e buscando 

chamar a atenção da turma batendo nas mesas. Entrei na sala sorrindo, coloquei minhas coisas 

na mesa e comecei a me apresentar e falar sobre a forma que iríamos trabalhar durante o ano. 

Precisei por diversas vezes chamar a atenção do grupo da frente e continuei com a 

apresentação.  

       Quando propus a dinâmica eles logo se prontificaram em dividir os grupos e não 

foram resistentes a atividade. 

       Dei as orientações da dinâmica e disse que poderiam começar. Destaco algumas 

observações. 

 Alunos extremamente sorridentes. 

 Os representantes demonstraram estar insatisfeitos. 

 Um dos representantes se levantou e começou a reclamar que o grupo dele não estava 

ouvindo a história (esse era um dos alunos que estavam batendo na mesa no início da 

aula). 

 Alguns representantes ficaram tímidos e não conseguiram contar a história, impedindo 

que o grupo conseguisse obedecer à ação que deveriam desempenhar. 

 Um dos representantes contou uma história tão boa que o grupo não obedeceu à ação e 

deixou o mesmo contar a sua história até o final. 

 Alguns alunos (uns três ) não quiseram participar. 
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As avaliações foram em sua grande maioria positiva, mas alguns alunos consideraram 

a dinâmica chata, desnecessária e alguns disseram que gostaram da dinâmica, mas que não 

acreditam que ela irá influenciar no comportamento dos alunos. 

 

Turma 1010 

       Logo que entrei em sala observei que a turma era bem quieta e todos ficaram em 

total silêncio enquanto eu falava. Apresentei-me, falei sobre minha forma de trabalhar a 

disciplina e pedi para que se dividissem em grupo. Notei que havia um aluno totalmente 

isolado na primeira fileira e de imediato chamei ele e o integrei a um grupo. No início os 

alunos se apresentaram tímidos e com receio da dinâmica, com isso tive dificuldade que os 

alunos se dispusessem a ser o representante do grupo. 

Destaco algumas observações. 

 Turma muito educada. 

 Os representantes levaram a sério e tentaram contar a história. 

 Os representados pareciam estar muito incomodados. 

 A turma estava muito alegre durante a dinâmica. 

 Todos os alunos participaram. 

       As avaliações foram totalmente positivas, sendo que duas avaliações não tiveram 

como ser analisadas e avaliadas. Uma foi um desenho de um homem com uma arma atirando 

em outro homem e o outro fazia apologia ao tráfico de drogas com a Sigla CV e a palavra 

“putaria”. 

Turma 1011 

      A primeira impressão que tive foi de uma turma bem educada e participativa. Ao 

me apresentar, os alunos se mantiveram quietos e ouvindo e assim que propus a dinâmica não 

observei resistência a mesma. Auxiliei os alunos a se separarem em grupo, pois muito 

estavam tímidos por não conhecerem os outros integrantes da turma. 

   Destaco algumas observações: 

 Os alunos estavam extremamente sorridentes e interagindo com seu grupo. 
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 Um representante demonstrou estar muito indignado com o comportamento do seu 

grupo. 

 Um grupo relatou que ficaram com pena da representante, pois ela estava se 

esforçando demais para contar a história. 

 Um dos alunos me chamou no final da aula e me disse que gostou muito, pois a 

dinâmica possibilitou a ele fazer amizades. Fiquei observando esse aluno e percebi que 

ele permaneceu no grupo, mesmo depois da dinâmica. 

As avaliações foram muito positivas. No final eu li para eles as avaliações e ele 

gostaram muito. Tive apenas uma avaliação negativa que disse que a atividade era 

desnecessária. 

Turma 1012 

        A turma ao primeiro contato, apresentou-se muito comunicativa e a sensação que 

passava era que já se conheciam a muito tempo. Ao me apresentar, eles ficaram quietos e me 

ouvindo o tempo todo e quando propus a atividade todos prontamente se organizaram. 

 Destaco algumas observações: 

 Os alunos estavam muito empolgados e sorridentes. 

 Todos os grupos desempenharam suas funções e levaram muito a sério a atividade. 

 Observei muito respeito entre eles ao realizar a atividade. 

As avaliações foram totalmente positivas. Muitos alunos no final da aula vieram 

pessoalmente me parabenizar pela atividade. 

19h- Reflexão: A dinâmica foi uma tentativa de mostrar aos alunos a necessidade do 

ouvir e a importância de expor suas ideias. Esses valores são fundamentais para desenvolver 

um trabalho no qual os alunos tenham espaço para dialogar com o professor. Nunca trabalhei 

com dinâmicas e fiquei receosa em como os alunos iriam receber a atividade. Na primeira 

turma em que propus a atividade, observei uma ótima aceitação e fiquei mais confiante ao 

entrar nas outras turmas. 

Ver os alunos se divertindo com a dinâmica foi muito prazeroso e fiquei muito feliz 

em saber que de certa forma a atividade serviu para plantar valores importantes. Confesso que 

fiquei muito triste com as avaliações negativas e fiquei alguns dias pensando sobre. 
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Após esta reflexão, destaco alguns pontos interessantes para que a dinâmica tenha 

êxito: 

 

 O represente deve ser uma pessoa dinâmica e que não tenha vergonha de se comunicar 

com o grupo. 

 Que o grupo tenha um bom relacionamento a ponto de não se sentir constrangido em 

impedir o representante de contar a história. 

 Que o professor os estimule e observe possíveis alunos que estão isolados. 

 Que o professor aproveite possíveis comportamentos para concluir as reflexões da 

dinâmica. 
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V- INICIAÇÃO CIENTÍFICA: SENSO COMUM X 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

São Gonçalo, 16 de fevereiro de 2016. 

7h- Expectativa: Sempre iniciei o curso de Química do 1º ano falando sobre a 

matéria, e geralmente seguia a sequencia dos livros que são: mudanças dos estados físicos 

da matéria, transformações físicas e químicas, misturas e por ai vai. Nunca tinha pensado 

em adicionar nas aulas uma discussão do conceito de Ciência. Conversando com minha 

orientadora percebemos que seria importante começar o curso falando sobre a diferença 

de conhecimento científico e senso comum. 

Como nunca falei sobre isso nas aulas, li alguns artigos e preferi montar um plano 

de aula para me orientar. Preparei as aulas em slides para poder utilizar imagens e 

construir algumas relações com o cotidiano dos alunos. Espero que eles gostem da aula e 

participem. 

Turma 1009 

Assim que comecei a apresentar a aula, um aluno me disse que estavam estudando 

senso comum também na disciplina de sociologia. Como a aula foi montada para que os 

alunos participassem, eu sempre fazia perguntas a eles do tipo: o que vocês sabem? Já 

ouviram falar? Sempre indagando eles. Nessa hora uma aluna me disse que ninguém sabia 

nada e que eu deveria saber, pois eu sou a professora. Logo a turma caiu na gargalhada. 

Eu disse que ela estava enganada, que todos sabiam e que mesmo sendo eu a professora, 

teria muito a aprender com eles. 

Não vou mentir, as minhas expectativas não foram atingidas. Por que precisamos 

sempre criar expectativas? Ao fazer uma mínima mudança em minha forma de ensinar, já 

esperava sair da aula muito motivada, mas na verdade sai da aula muito insegura. 

Quando damos aula por um tempo sobre um determinado assunto, acabamos 

criando uma proteção contra a insegurança, afinal, dominamos o conteúdo. Mas quando 

nos propomos a fazer algo diferente, nos vemos novamente desprotegidos e a vontade é 

correr para a proteção das aulas tradicionais. 
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A vontade que eu tive era de entrar na próxima turma e dar a minha aula normal 

como sempre foi. O mais engraçado é que essa foi a turma mais animada para dinâmica, 

mas o mesmo comportamento não foi observado nessa aula. 

1010 

Assim como na turma anterior, iniciei a aula e logo percebi outra receptividade por 

parte da turma. Os alunos não paravam de falar e participaram muito, principalmente no 

momento que apresentei alguns exemplos do cotidiano. Fique tão feliz pela aula e no quanto 

ela foi construtiva para mim e os alunos. Quando passei a pesquisa, observei logo que eles se 

animaram para organizar os grupos e vi até que alguns deles já estavam organizando como 

iriam separar o trabalho. 

Nesse momento pensei que foi uma grande bobeira meu receio de continuar com a 

aula programada. O plano de aula ajuda muito o professor a organizar suas ideais, mas percebi 

que ele não deve ser levado tão a sério. Impossível é seguir o mesmo plano de forma idêntica 

para turmas diferentes. 

Com certeza, essa turma me deu um grande incentivo, não tenho palavras pra 

descrever o quanto me senti feliz em saber que é possível sim, ministrar uma aula na qual os 

alunos possam participar e expor suas opiniões. 

1011 

Na terceira turma já me sinto bem mais a vontade com o molde de aula. Os alunos não 

participaram tanto como na turma anterior, mas eu não senti nenhuma frustração. Nesse 

momento observei de fato que as turmas respondem de forma totalmente diferente para uma 

mesma atividade e podem ter comportamentos totalmente diferentes para atividades 

diferentes. Acreditar que uma programação deve ser abandonada porque não deu certo em 

uma turma é um grande erro, e eu estava preste a cometê-lo.  

Queremos um início sempre promissor, uma garantia de que o caminho é o correto, 

mas de início já percebi que não será dessa forma. Acredito que vivenciarei muitas situações 

na minha prática esse ano. 

Sai dessa turma da mesma forma que sai da segunda turma, bem animada e estimulada 

a dar continuidade a sequência didática proposta para a pesquisa. 
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1012 

Que bom! Quem bom que eu não desisti. Que aula gostosa que tive com essa turma, 

nem parecia que era o nosso segundo contato. Estou muito feliz. 

Não sei se foi pelo fato de não ter criado grandes expectativas ou pelo fato de estar 

mais a vontade com o modelo de aula. Mas a aula flui de forma a meu ver harmônica, obtive 

deles a participação que precisava sem precisar pedir que assim fizessem, foi algo natural. 

Nessa ultima aula percebi um aspecto no qual não tinha parado pra pensar. Assim 

como me senti insegura e desconfortável ao ministrar uma aula que os alunos participassem, o 

mesmo ocorre com os alunos. É diferente para eles ter um professor que faça perguntas ao 

invés de dar respostas, eles esperavam que eu desse pra eles definições e quando eu disse que 

a Ciência não é uma verdade absoluta rompeu com uma zona de conforto deles. Da mesma 

forma que é mais fácil ministrar uma aula de conteúdos é também para eles mais fácil 

seguirem um modelo que já está enraizado, no qual eles nem precisam refletir, apenas 

reproduzir conteúdos. 
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VI- RELATÓRIO DE PESQUISA 

 

São Gonçalo, 08 de março de 2016. 

Hoje os alunos me entregaram os relatórios de pesquisa sugerida na aula anterior. Na 

própria escola dei uma lida em alguns e fiquei bastante satisfeita, pois vi que a maioria se 

empenhou na confecção das perguntas e na apresentação dos resultados. 

Através das perguntas elaboradas para a pesquisa eu pude ter uma noção de que eles 

aproveitaram os assuntos abordados em sala e conseguiram construir relações. O formato de 

relatório também foi novidade para eles, mas a grande maioria conseguiu entender e executar 

a atividade de forma bem satisfatória.  
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VII- TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

São Gonçalo, 22 de março de 2016. 

 O tema “Tratamento de efluentes” foi escolhido por permitir o diálogo entre as várias 

áreas dos saberes, além de ser um assunto recorrente e de fundamental importância. Planejei a 

aula em slides com objetivo de explicar com ilustrações o tratamento de efluentes e selecionei 

uma atividade envolvendo o conceito de água virtual para ser proposta na segunda parte da 

aula. Solicitei a eles uma pesquisa prévia sobre tratamento de efluentes, a ser realizada no 

caderno. 

Expectativa: Espero que a aula seja muito proveitosa e que eles tenham uma 

participação efetiva. 

1009 

Os alunos tiverem uma excelente participação durante a aula, o que me deixou 

bastante feliz. Na segunda parte da aula, observei que tiveram muita dificuldade com as 

contas, tive que auxilia-los. 

1010 

Durante aula tive muita dificuldade em fazer com que os alunos se mantivessem 

concentrados na aula. Eles estavam muito agitados, pois vieram do recreio e hoje teve uma 

apresentação de dança de algumas turmas. No entanto, não me aborreci e tentei de forma 

gentil envolve-los na aula e foi muito legal. Os alunos também apresentaram dificuldade em 

realizar as contas da dinâmica. 

1011 

A turma inteira realizou a pesquisa e foi participativa. Essa turma não apresentou tanta 

dificuldade em realizar os cálculos. 
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1012 

Entre todas as turmas esse foi a de longe com pior participação. Pouquíssimos alunos 

participaram. No entanto os alunos não ficaram conversando, mas foram apáticos. Percebi que 

prefiro os alunos conversando que indiferente à aula. No final da aula, quando sugeri a 

dinâmica muitos ficaram reclamando e não quiseram fazer. Mas não me senti triste, eu 

entendi que para aquela turma e naquele momento a atividade não foi apropriada. 

 

Reflexão: 

Quando idealizamos qualquer atividade, achamos que todas as turmas seguirão um 

padrão, o que nesse momento já constatei que é impossível. Geralmente dizemos que alunos 

são todos iguais, mas porque a estrutura de aula é sempre igual, o professor chega coloca o 

conteúdo no quadro, explica, chama atenção dos alunos e é sempre o mesmo comportamento 

nas turmas nesse ambiente. No entanto quando mudamos a aula, tiramos os alunos da 

mesmice e observamos que cada grupo se comportar em relação àquela atividade de forma 

diferente.  

Não existe motivo para o professor se sentir frustrado por em sua concepção não ter 

feito sucesso em todas as turmas, só não podemos desistir de fazer algo diferente. 
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VIII- SÃO GONÇALO: EX-CIDADE PESQUEIRA 

 

São Gonçalo, 6 de setembro de 2016. 

Estou muito ansiosa e animada para dar essa aula. Durante a pesquisa conheci coisas 

da minha cidade na qual nem fazia ideia. Nós optamos em encontrar um tema que envolvesse 

a história da cidade e a comunidade escolar. Para a próxima etapa escolhemos uma 

reportagem da fábrica de sardinhas Rubi que foi interditada por danos ambientais. Acredito 

que muitos alunos devem conhecer de perto o acontecido, pois moram na região. 

Preparei slides para orientar a conversa sobre o assunto. 

1009 

Iniciei a aula apresentando o assunto e falando sobre as indústrias de sardinha em 

conserva que temos na cidade, muitos alunos já conhecem as fábricas e são moradores da 

comunidade do Gato que fica ao redor das mesmas. É engraçado falar isso, mas em vários 

momentos senti que não estava dando aula e sim assistindo uma aula. Foi muito empolgante 

vê-los participando e expondo suas experiências. Vários aspectos que eu não tive acesso na 

pesquisa foram trazidos pelos alunos, como a realidade dos moradores da região. Os alunos 

disseram que gostaram muito da aula. 

1010 

Nessa turma obtive a mesma receptividade e participação dos alunos do que na turma 

anterior. É muito interessante ver que quando trazemos um assunto no qual faz parte da 

realidade dos alunos eles participam e se sentem parte da aula. Mas uma aula inesquecível que 

acabei de ter.  

1011 

A turma foi muito participativa e entramos em algumas discussões que não 

aconteceram nas turmas anteriores. Os alunos focaram muito na qualidade de trabalho dos 

empregados das fábricas, principalmente quando mostrei o processo de fabricação da sardinha 

em conserva. A aula tendeu muito para os aspectos sociais das fábricas, falamos muito 
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também da comunidade do Gato que surgiu exatamente em torno das fábricas pela 

possibilidade de emprego. Aula espetacular!!! Grande experiência. 

2012 

A turma foi uma grande surpresa, pois na atividade da etapa anterior não tiveram uma 

boa participação. No entanto foram totalmente diferentes nessa etapa, eles participaram e 

muito!!!!!! Nem parecia a mesma turma. Conversamos muito sobre o bairro do Gradim, onde 

ficam as fábricas e assim como nas outras turmas, muitos alunos residem nesse bairro. Um 

familiar de um dos alunos trabalhou em uma das fábricas e foi bem bacana, pois ele ficou de 

fazer algumas perguntas de como era trabalhar lá? 

No final da aula muito alunos me vieram dizer que gostaram muito da aula, o que me 

deixou muito feliz. 

Reflexão: 

Pretendo trabalhar sempre com temas geradores que tragam o debate para sala de aula. 

Essa aula me permitiu conhecer melhor os meus alunos, conhecer melhor suas origens e 

realidades. Não tenho duvidas de que aprendi muito mais nessas aulas do que anos dando aula 

de conteúdos fechados exatamente como estavam nos livros. Ao terminar esse trabalho não 

pretendo abandonar essa experiência, quero verdadeiramente ser transformada como docente. 

Fiquei satisfeita em saber que o assunto foi bem recebido, pois é com ele que 

realizaremos o Júri simulado e estou bem animada para propor o trabalho a eles. 
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IX- JÚRI-SIMULADO: JULGANDO UM CRIME AMBIENTAL 

São Gonçalo, 8 de setembro de 2016. 

Nessa etapa decidi fazer meu relato de forma diferente, vou trazer as expectativas, 

anseios e experiências de forma geral, sem nomear as turmas e sim separando por momentos. 

Planejamento 

Ao começar planejar o Júri simulado fui estabelecendo algumas expectativas nas quais 

gostaria que os alunos conseguissem alcançar. Meu desejo era passar aos alunos a ligação 

entre as disciplinas quando precisamos analisar qualquer assunto. Gostaria que os alunos ao 

realizar a atividade observassem que precisamos analisar vários pontos de vista antes de julgar 

qualquer acontecimento. A escolha do tema da reportagem foi exatamente para fazê-los se 

sentirem partes do trabalho. 

Pensei em atores para o júri que pudesse atender todos os tipos de personalidades, pois 

sabemos que vários alunos se sentem retraídos ao se exporem, e nada melhor do que uma 

atividade entre amigos, para trabalharmos essas dificuldades de comunicação.  

Não pretendo intervir em nada, quero que tudo parta deles. Quero que eles se sintam 

totalmente livres para mudarem os roteiros e montarem seus personagens. Estou curiosa em 

saber como ficará. 

Apresentação 

São Gonçalo, 13 de setembro de 2016. 

Hoje apresentei a proposta do Júri-simulado aos alunos e a reportagem que iremos 

usar como base para a atividade. 

A receptividade foi ótima em todas as turmas! Eles ficaram muito curiosos e me 

fizeram muitas perguntas de como seriam os personagens e o júri-simulado? 

Muitos alunos já conhecem a fábrica da reportagem e ficaram de buscar informações 

sobre a mesma. 
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Sorteio dos personagens 

São Gonçalo, 20 de setembro de 2016. 

Hoje realizamos o sorteio dos personagens e foi muito divertido! Os alunos fizeram 

uma festa no sorteio e alguns optaram em trocar os personagens por afinidade. 

Optei pelo sorteio para ser o máximo democrática e sempre deixei claro que eles 

poderiam realizar as trocas. 

Organização 

São Gonçalo, 27 de setembro de 2016. 

Tirei essas aulas para organizarmos os últimos preparativos e tirarmos dúvidas. A 

grande dificuldade está sendo com confecção dos laudos técnicos, os alunos estão tendo 

dificuldade em se situarem em apenas uma área do conhecimento. Apesar de termos separado 

as equipes técnicas em especialista, era claro que nenhum conseguirá montar seu laudo de 

forma isolado. Ansiosa para semana que vem. 

Júri-Simulado 

São Gonçalo, 4 de outubro de 2016 

Hoje foi o Júri simulado de duas turmas, 1009 e 1010. Sem palavras para descrever o 

que foi essa atividade. Diverti-me muito e fiquei encantada com a capacidade deles de 

encenares. Em minha expectativa achei que a acusação se sairia melhor por conta de ser bem 

mais fácil acusar do que defender e estava errada. Na primeira turma a acusação realmente foi 

mais incisiva, no entanto na segunda turma a defesa teve argumentos interessantes. 

Enquanto ao comportamento das duas turmas, não tenho do que reclamar, se 

organizaram muito bem, souberam respeitar a fala do outro. Os policiais colocavam ordem e 

chamavam a atenção quando era preciso. Não em envolvi em nada, apenas observei. Tenho 

algumas observações que trarei no final nas reflexões. 

São Gonçalo, 6 de outubro de 2016 

Nesse segundo dia ocorreu o júri-simulado das turmas 1011 e 1012 e foi mais um dia 

de imensa alegria. A turma 1011 estava bem animada, porém alguns personagens faltaram e 
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eles tiveram que inovar e mudar algumas coisas, o que achei muito positivo. A 1012 deu um 

show a parte na equipe de acusação, os advogados tiveram excelente oratória. 

Eles elogiaram muito o trabalho e sugeriram várias ideias para um próximo júri-

simulado.  

Reflexão 

Essa foi de longe a melhor atividade na qual eu tive o prazer de participar. Ver aqueles 

alunos que a princípio não demonstravam interesse nas aulas tradicionais se empenharem e se 

envolverem com a atividade foi muito legal. 

Muitos alunos tiveram dificuldades por conta da timidez, mas mesmo assim deram o 

seu melhor e não deixaram de participar. Outros alunos não de dedicaram muito nas 

pesquisas, mas possuíam boa capacidade de comunicação e tiraram de letra na encenação. O 

ambiente era de muitas gargalhadas e amizade. 

Alguns momentos eles se empolgaram no debate e o juiz soube controlar e os policiais 

também ajudaram muito a organizar a turma e fazer com que a atividade transcorresse bem e 

sem conflitos. 

Em geral as equipes de acusação se saíram melhor, porque as equipes de defesa 

optaram em fugir da responsabilidade acusando outras empresas. As equipes técnicas foram 

bem e muitos especialistas montaram laudos semelhantes, mesmo sendo de áreas diferentes. 

Alguns alunos faltaram, o que atrapalhou alguns júri-simulados, mas os alunos 

conseguiram se organizar e contornar esses imprevistos. Eles demonstraram muita iniciativa e 

realmente não precisei intervir em nada, como era o meu objetivo desde o início. 
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X- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Termino as etapas de pesquisa com sentimento de dever cumprido. Refleti e cresci 

muito como professora. Espero que as atividades desenvolvidas tenham deixado frutos nos 

alunos como me modificou. 

Fico imensamente feliz em poder confeccionar um material que poderá ser usado por 

outros professores que assim como eu, desejam sair da mesmice e querem ter uma reforma na 

mente e na forma de ensinar Ciências. 
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APÊNDICE 2: SLIDES DA ETAPA 2 

 

Reconhecendo a Química 

como uma ciência e 

destacando sua 

importância para a 

sociedade.

 

O que é Ciência?

 

1. Conhecimento atento e aprofundado de algo.

2. Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e

explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e

racionalmente.

3. Atividade, disciplina ou estudo voltado para um ramo do conhecimento.

4. Conhecimento que, em constante interrogação de seu método, suas origens e seus fins, obedece

a princípios válidos e rigorosos, almejando coerência interna e sistematicidade.

5. Cada um dos inúmeros ramos particulares e específicos do conhecimento, caracterizados por

sua natureza empírica, lógica e sistemática, baseada em provas, princípios, argumentações ou

demonstrações que garantam ou legitimem a sua validade.

Fonte: dicionário online http://michaelis.uol.com.br/
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Qual a diferença entre o 

senso comum e o 

conhecimento científico?

 

Senso comum:

No senso comum, o conhecimento é

conquistado sem, necessariamente, seguir

métodos e técnicas. Geralmente são

conhecimentos transferidos por gerações e os

quais não tem comprovação científica.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 

Fonte: internet Fonte: internet

 

Conhecimento científico:

O conhecimento científico é elaborado com

rigor e permite muitas vezes, com bastante

precisão, prever e explicar os fenômenos.

Segue um método científico.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 

Fonte: internet Fonte: internet

 



126 
 

Imagem adaptada do livro:Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 
 

A QUÍMICA:

A química é uma ciência e, como tal, está em

contínuo processo de evolução e

aperfeiçoamento. Ela não expressa uma

verdade absoluta e representa a explicação que

é mais bem-aceita pela comunidade científica.

Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013

Fonte: internet

 

Aspectos da Química:
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Linguagem própria:

A química utiliza-se de representações que
podem ser entendidas por qualquer pessoa
familiarizada com elas.

Fonte das imagens: internet.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 
 

Utiliza de ferramentas de outras áreas:

No decorrer do curso de química, utilizam-se 

conceitos de outras áreas, principalmente da 

matemática, da física e da biologia.

Fonte das imagens: internet.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 

 

Possui caráter experimental:

A química baseia-se na observação de

acontecimentos (fenômenos) da natureza. A

pesquisa em química envolve a execução de

experiências em laboratório e a cuidadosa

observação e interpretação dos resultados

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 

Fonte: internet.
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A Química em nosso cotidiano:

 

Fonte: internet.

 

Química na visão:

• A formação de uma imagem na nossa retina
ocorre em várias etapas, a primeira delas envolve
uma reação química. Nesse caso dizemos que
ocorreu uma reação fotoquímica, porque é
provocada pela absorção de luz.

• Substâncias especiais presentes na retina, ao
serem atingidas pela luz, sofrem essa reação
química. Por estarem envolvidas no processo
visual, essas substâncias são conhecidas como
pigmentos visuais. Portanto, se somos capazes de
enxergar, isto se deve, pelo menos em parte, à
ocorrência de reações químicas

http://labiq.iq.usp.br/p/ecq/paginas_view.php?idPagina=202&idTopico=728#.WXsjzojyvIU
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Fonte: Internet.

 

Química na higiene:

• Tanto o sabão quanto o detergente são

fabricados com substâncias químicas que se

misturam tanto com o óleo quanto com a água.

(retirando a sujeira).

• Além de substâncias para limpeza, a pasta de

dente precisa conter substâncias que impeçam

a ação de bactérias.

http://educacao.globo.com/quimica/assunto/quimica-organica/oleos-gorduras-saboes-e-
detergentes.html

 

Fonte: Internet.
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Química nos meios transporte:

Os ônibus, carros, vans etc. são movidos a

diesel, gasolina ou álcool. Alguns táxis e

ônibus usam gás natural. A gasolina, o álcool e

o gás natural são diferentes tipos de

combustíveis

http://web.ccead.pucrio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_combustiveis
.pdf

 

Fonte: Internet.
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Exercícios:

1) O que diferencia o conhecimento científico do senso
comum, isto é, do conhecimento não científico? Será que o
conhecimento do cozinheiro também é conhecimento
científico? Por quê?

2)Durante alguns anos, médicos receitaram medicamento à
base de talidomina para amenizar os enjoos de mulheres
grávidas. Mas aconteceu uma tragédia: bebês de mães que
fizeram uso desses medicamentos nasceram com
deformidades nos membros superiores e inferiores. Sobre
tal acontecimento, debata:

a) O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia?

b)Se a medicina é uma ciência, devemos ou não confiar
nos medicamentos prescritos pelos médicos? Justifique.

 

Exercícios:

3) Zé Limpim é o fabricante do sabão mais vendido na sua

região, seu produto é fabricado por várias gerações da família.

No momento, sua produção já está sendo vendida até na

capital. Você poderia afirmar que Zé Limpim é um cientista e,

por isso, seu sabão é de boa qualidade? Justifique sua resposta.

4) O conhecimento químico expressa a verdade absoluta?

Justifique sua resposta.

Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013

 

Pesquisa.

Pesquisa.

Entrevista: Como as pessoas que conheço veem a química?

• Grupo de no máximo cinco alunos.

• O grupo deve montar as perguntas que serão utilizadas na entrevista.

• No mínimo 10 entrevistados por grupo.

• Algumas informações são sugeridas para coletar dos entrevistados
como: idade, escolaridade e profissão.

Construção do relatório de pesquisa:

• Como fizeram a entrevista? Quantas pessoas foram entrevistas?

• Quais as perguntas utilizadas?

• Quais foram os resultados? (utilizar tabelas ou gráficos)

• Conclusão da pesquisa.

Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013
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APÊNDICE 3- SLIDES DA ETAPA 3 

ETAPAS DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES:

 

Tratamento de efluentes.

1ª Etapa: Peneiração.

Tratamento preliminar:
processos físicos. No
peneiramento ocorre a
remoção de sólidos
grosseiros, com o objetivo
de proteger os equipamentos
de transporte (tubulação e
bombas) e a unidade de
tratamento subsequente.

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009

Fonte: internet.

 

Tratamento de efluentes.

2ª Etapa: Floculação.

Tratamento primário:
processos físico-químicos.
Nesta etapa ocorre a
equalização e neutralização da
carga do efluente a partir da
adição de químicos no tanque
de equalização. Em seguida, é
feita a separação das porções
sólida e líquida pelo processo
de coagulação e floculação.

Fonte: Internet

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009  
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Tratamento de efluentes.

3ª Etapa:

Tratamento
secundário:
tratamento biológico
aeróbico ou
anaeróbico.

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009

Fonte: Internet

 

Tratamento de efluentes.

4ª Etapa: 

Tratamento terciário ou polimento: nem

sempre é necessário. Adsorção, membranas,

trocas iônicas, tratamento com ozônio ou

cloro, osmose reversa, entre outros.

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009

 

Descarte dos efluentes.

• Descarte do efluente tratado no corpo hídrico.

• Descarte do lodo. (aterro industrial)

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009
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APÊNDICE 4- SLIDES DA ETAPA 4 

São Gonçalo: ex-cidade pesqueira

 

Geografia:

A Comunidade Pesqueira do Gradim está

localizada na chamada Vila do Cassenú,

popularmente conhecida como Favela do Gato,

situa-se no bairro Gradim e está inserida no

distrito Vila de Neves, o 4º distrito do

município de São Gonçalo. É delimitada

fisicamente pela BR 101 e Baía de Guanabara,

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.
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Economia:

As indústrias de enlatados de Peixe em

Conservas já contribuíram em grande

percentual para a economia. São Gonçalo

chegou a ser o 2º município a contribuir com

remessas de peixes para o Entreposto de pesca

da cidade do Rio de Janeiro tendo a frente

apenas Cabo Frio.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.

 

História.

Na década de 30, no contexto da urbanização

do Rio de Janeiro, surge a fábrica de sardinhas

Conservas Rubi SA, inaugurada em 1934, no

Gradim- São Gonçalo- RJ, o que incentivou a

atividade pesqueira e trouxe consigo a

possibilidade de emprego formal e informal na

área.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.

 

Sociologia:
A ocupação do espaço do entorno da fábrica, que
viria a ser reconhecido pela sua forma, como
Favela do Gato, iniciou-se aproximadamente dois
anos depois da inauguração, por volta de 1936 e
foi uma estratégia de sobrevivência para resolver,
ainda que temporariamente, o problema de
habitação e emprego. A falta de políticas públicas
que oferecessem solução e o aumento do número
de famílias a ocupar a área fez com que o
provisório passasse a ser definitivo.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.
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Danos ambientais.

O espaço, desde a primeira ocupação, foi
estruturado sobre aterro, que obra após obra, ano
após ano foi se intensificando e adentrando a Baía
de Guanabara, trazendo prejuízos ao manguezal, o
que continua acontecendo com o crescimento da
mesma e principalmente com o crescimento das
fábricas e indústrias do entorno, que contribui
para aumentar a poluição e diminuir a variedade
de peixes, sobrevivendo apenas as espécies mais
resistentes.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.

 

Processo industrial:

 

Estocada em câmaras frigoríficas a 0 C.

Passa por análise de qualidade.

Pescado chega a fábrica em caminhões.

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.
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Despejado nos monoblocos 
em tanque separador.

Cilindro de lavagem.

• Efluentes.

Evisceração

•Resíduos

Lavagem

• Efluentes

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Salmoragem

Enlatamento

Forno

• Pré-cozimento

Lavagem das 
latas.

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Recravação

• Inserir óleo ou molho de 
tomate.

As latas são fechadas.

•Na tampa é marcado a 
data de fabricação.

Lavagem das latas

autoclave

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.
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Resfriamento

Passam por uma 
cortina de ar.

Embalados em 
caixas de 
papelão.

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Poluição:

 

Medalha de bronze.

• Apontada por Minc como “uma das maiores poluidoras da Baía de

Guanabara”, a fábrica de sardinhas em conserva Rubi S.A., que fica

em São Gonçalo, mereceu a medalha de bronze. A empresa chegou a ser

interditada pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) em junho de

2013 por não se adequar às normas ambientais.

• Segundo o administrador judicial da Conservas Rubi, Cleverson Neves, a

empresa cumpre suas obrigações ambientais e apesar de não ter licença do

Inea, atua com uma autorização da Justiça Federal, com validade de 48

meses, desde outubro de 2013. Neves informou, ainda, que quando a

Secretaria do Ambiente decidiu interditar a empresa, em 2013, o processo

ainda não tinha sido finalizado.

https://extra.globo.com/noticias/rio/industrias-fluminenses-despejam-20-piscinas-
olimpicas-de-sujeira-por-dia-na-baia-de-guanabara-17216711.html
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Efluente.

• Efluente é o resíduo líquido resultante de 

processos industriais.

SPIRO, T.G; STIGLIANI,W.M. Química Ambiental. 2ªEdição. São Paulo: Editora Pearson, 2009. 

  

A indústria de conserva de pescado é conhecida

por ser um segmento da indústria alimentícia

que consome grandes volumes de água e, além

disso, o efluente gerado possui alta

concentração de matéria orgânica

biodegradável, principalmente proteínas e

lipídeos

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Material orgânico:

• Matéria orgânica são os restos, dos seres

vivos, que podem ser plantas, animais, etc.

Também é matéria que deriva do que em algum

momento foi um organismo vivo.

É matéria decomposta ou em decomposição,

composta essencialmente de compostos de

carbono.

SPIRO, T.G; STIGLIANI,W.M. Química Ambiental. 2ªEdição. São Paulo: Editora Pearson, 2009. 
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Compostos com carbono:

O carbono é localizado no grupo 14 (família IV

A), o carbono possui seis elétrons, sendo

quatro destes localizados em sua camada de

valência. Desta forma, o carbono, tetravalente,

realiza quatro ligações covalentes para adquirir

sua estabilidade química.

 

Cadeias carbônicas.

 

Consequências da matéria orgânica 

lançada na Baia de Guanabara.

Para fazer a degradação de toda a matéria
orgânica das águas na Baía, os microrganismos
(bactérias, fungos e protozoários) consomem
muito do oxigênio ali dissolvido. Assim, esse
elemento fundamental na dinâmica da vida
marinha diminui, comprometendo o processo
natural de autolimpeza da água. A falta de
oxigênio também provoca outros problemas
como o mal cheiro, o excesso de matéria
orgânica e a mortandade de peixes.
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Tratamento de efluentes da empresa.

 

Sistema de tratamento de efluentes da 

empresa.

Pré-tratamento:

 Peneiração.

Tri- decanter.

Água clarificada.

Emncaminhada para 
estação de 

tratamento de 
efluente.

Parte sólida.

Usado para fabricação 
da farinha de peixe.

Parte oleosa.

Comercializada como 
óleo de peixe.

 

Sistema de tratamento de efluentes da 

empresa.

• Pré-tratamento: Flotação.

Flotação

(2 flotadores)

Policloreto de 
Alumínio.

Polímero 
aniônico.
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Sistema de tratamento de efluentes da 

empresa.

• Tratamento secundário: reator anaeróbico.

Utilizam bactérias que não precisam de 
oxigênio.
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APÊNDICE 5: ROTEIROS SUGERIDOS NO JÚRI-SIMULADO 

 

 

 

 Roteiro do JÚRI: 

 

 O toque na campainha marca a abertura do Tribunal do Júri pelo juiz-, com a presença 

do promotor, escreventes e assessores do juiz.  

 O juiz pede aos assessores que proceda à chamada dos jurados que estão presentes. 

 O réu deverá ser conduzido ao plenário. (dono da fábrica) 

 Com a palavra, o promotor terá direito a acusação. (Ele irá convocar a equipe técnica 

de acusação para falarem seus laudos.) 

 Em seguida, é dada a palavra aos advogados de defesa. (Eles irão convocar a equipe 

técnica de defesa para falarem seus laudos.) 

 O juiz convoca o representante do sindicato, moradores e o prefeito para prestarem 

seus depoimentos. 

 O juiz passa a ler os quesitos que serão postos em votação. O promotor, o defensor e 

os jurados recebem uma cópia dos quesitos. ( quesitos serão elaborados durante a 

audiência) 

 Após ler os quesitos, o juiz indagará à acusação e à defesa se há algum requerimento 

ou reclamação a fazer, e se os jurados querem alguma explicação sobre os quesitos.  

 Se não houver nenhum pedido de explicação, o juiz convida os jurados, o escrivão, os 

assessores e o defensor a se dirigirem com ele à sala secreta. 

 O juiz adverte as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa 

perturbar a livre manifestação do Conselho, sob pena de ser retirada da sala a pessoa 

que se comportar inconvenientemente.  

 Após a votação, o juiz diz aos jurados que está encerrada a incomunicabilidade e que 

vai proferir a sentença. 

 Após o encerramento da votação na sala secreta, o juiz lavrará a sentença.  

 Os jurados tomarão seus lugares, e, com todos presentes, o juiz, após pedir a todos que 

fiquem de pé, lerá a sentença.  

 Terminada a leitura da sentença, o juiz encerra a sessão com as seguintes palavras: 

“Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Os senhores 

jurados estão dispensados. Agradeço também ao Dr. Promotor de Justiça, ao Dr. 

Defensor e aos serventuários da Justiça aqui presentes”. Finalmente o juiz dirá: 

“Declaro encerrada a sessão”. 

 

 

 



144 
 

Texto do Juiz 

 

1. Declaro aberto o trabalho de Química (Júri simulado- julgando crime ambiental) do 

Colégio Estadual Walter Orlandini, ano de 2016.  

2. Determino ao Sr. assessores que realize a chamada dos jurados sorteados (art. 463).  

3. Tendo comparecido o número de jurados declaro instalada a presente sessão. 

4. Vai ser submetido a julgamento o/a réu/ ré: ___________________ (ler qualificação 

da denúncia/ resumo do caso/crime). Determino que os policiais presentes no auditório 

apregoe as partes e as testemunhas, colocado em lados separados as da acusação, das de 

defesa, (art. 447 e 454).  

5. A seguir o Juiz declara: “Vou proceder à chamada dos jurados que deverão compor o 

conselho de sentença. Devo adverti-los, entretanto, que são impedidos de servir no mesmo 

conselho: marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro ou genro ou nora, cunhados 

durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir os 

jurados que tiverem parentesco com  

o/a  Juiz/Juíza (_____________________________________),  

com o promotor (_____________________________________),  

com os advogado (_____________________________________)e  

 com o réu (_____________________________________) (art. 448 CPP). 

6. Está formado o conselho de sentença, farei a exortação legal, e à chamada, cada um dos 

senhores deverá responder “Assim prometo”. Todos de pé. “Em nome da lei, concito-vos a 

examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa 

consciência e com os ditames da Justiça” art. 472). 

Seguir o roteiro do júri. 

 

Modelo: Promotor 

 

CRIME AMBIENTAL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... .ª Vara Criminal da Comarca de ............ 
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O representante do Ministério Público que a presente subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, vem, com fundamento nos artigos 129, inciso 1 e 225 § 3º , da Constituição Federal, 

oferecer denúncia contra a pessoa jurídica CONSERVAS RUBI, CNPJ..........., sediada à rua 

........, ......., ......., nesta cidade e Comarca, em razão de crime ambiental, consoante os fatos a 

seguir exposta. 

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade. 

 

Modelo: escreventes 

 Ata da audiência da turma 

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de dois mil e dezesseis , às ___, estando aberta a 

audiência do 1º JÚRI SIMULADO (JULGANDO CRIME AMBIENTAL), com a presença do 

Juiz do, o doutor _____, o qual, após as formalidades legais, passou a decidir o julgamento do 

possível crime ambiental em que são litigantes: Conservas Rubi. 

Exemplo: Depoimento pessoal do(a) reclamante: Disse: "Que começou a trabalhar como 

vendedor com carteira assinada em 2002; que sempre foi um bom funcionário e por isso foi 

procurado para pegar uma franquia; que foi procurado para tal finalidade pelo gerente geral, 

Sr. Leandro Freitag, na loja em que trabalhava como vendedor (Ortobom da Getúlio Vargas); 

que o Sr. Leandro disse que tinha uma vaga em uma das franquias, mas tinha que verificar 

junto com a gerente da loja da Getúlio Vargas para assumir a vaga de franqueado; que em 

janeiro de 2008 assumiu a loja da Ortobom....... 
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ANEXO: REPORTAGEM UTILIZADA PARA O JÚRI-SIMULADO 

 

 

 


