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Resumo

A reforma do ensino médio trouxe ao aluno a possibilidade de selecionar as

disciplinas de melhor interesse para sua formação.  Este fator,  somado ao cenário de

desmotivação e dificuldades recorrentes na disciplina de química,  abre caminho para

uma baixa adesão a esta disciplina por parte dos alunos. Buscando despertar o interesse

dos alunos, elaboramos uma aula de Química, na qual, a partir das funções orgânicas,

foi elaborada uma exposição em que os agrotóxicos foram utilizados como forma de

contextualização. Essa aula foi realizada em dois momentos: no primeiro, fez-se uso de

uma aula expositiva seguida de um quiz de funções orgânicas; o segundo momento foi

trabalhado  com  a  metodologia  ativa  Júri  Simulado,  tendo  como  julgamento  a

manutenção  da  utilização  dos  agrotóxicos  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Com  essa

proposta, foi observado que a utilização da contextualização e de metodologias ativas

apresentam um grande potencial para despertar o interesse do aluno, transformando-o

em um sujeito crítico e ativo na sociedade em que vive.

Palavra Chave: ensino de química; contextualização; agrotóxicos 
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Abstract

The  reform  of  Brazil's  high  school  curriculum  brought  the  students  the

possibility to select the subjects of best interests for their education. In addition, this

factor  in  the  scenario  of  demotivation  and  recurrent  difficulties  in  the  chemistry

discipline shows some pathways, which could provide a low adherence to this discipline

by students.Seeking to arouse the interest of the students, we prepared a Chemistry class

where from the concept of organic functions, a class was elaborated in which pesticides

were used as a form of contextualization. This class was held in two different moments:

firstly, there was an expository class followed by a quiz of organic functions, while the

second moment was developed with the simulated jury active methodology, and finally,

having as judgment  the maintenance of the use of pesticides in  the state  of  Rio de

Janeiro. By means of this proposal, the point was made that the use of contextualization

and active methodologies has a great potential to arouse in the students more interest in

area. Thus, to promote education on behalf of the students, and to develop in each one

of them some critical thinking skills and a more active role in society.

 Keywords: chemistry teaching; contextualization; pesticides 
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1. Introdução

A desmotivação  e a  dificuldade  dos  alunos na  disciplina  de Química são os

principais desafios encontrados pelo professor  (PESSOA; ALVES, 2016). A crise da

educação brasileira,  somada muitas vezes  a um modelo de ensino preso ao passado,

tornam as dificuldades cada vez maiores. Freire, em 1967, já resumia a realidade das

escolas, que é mantida até hoje:

“Nada ou quase nada existe em nossa educação, que desenvolva no

nosso  estudante  o  gosto  da  pesquisa,  da  constatação,  da  revisão  dos

“achados”,  o que implicaria no desenvolvimento da consciência transitivo-

crítica. Pelo contrário, a sua perigosa superposição à realidade intensifica no

nosso estudante a sua consciência ingênua.”

 Outro fator que pode contribuir para essa crise é a reforma do ensino médio, que

permite aos alunos selecionarem as disciplinas de melhor interesse para sua formação.

Ao  nosso  entender  é  esperado,  como consequência  desses  dois  fatores,  uma  baixa

adesão às matérias de ciências da natureza e suas tecnologias, visto que o histórico de

dificuldade  e desmotivação apresentadas  pelos  alunos será  motivo para  rejeição  das

disciplinas em questão.   

1.1 A reforma do ensino médio

A reforma do Ensino Médio é um conjunto de novas diretrizes para essa etapa

do  ensino,  implementadas  via  MP  (Medida  Provisória)  apresentada  pelo  Governo

Federal em 22 de setembro de 2016. Esta reforma teve início com a discussão do PL nº

6840 em 2013, sendo resgatada pela MP 746/2016 pelo governo Temer, aprovada em

2017  pelo  Congresso  Nacional  e,  automaticamente,  sancionada  pela  Presidência  da

República  em 16  de  fevereiro  de  2017,  como Projeto  de  Lei  de  Conversão  (PLV)

34/2016. (BRASIL, 2017). Em síntese, ela visa à inserção da jornada em tempo integral

do ensino  médio,  a  organização do  currículo  em áreas  de  conhecimento  e  algumas

alterações na Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB)  (BRASIL,1996). Abaixo

encontram-se as principais mudanças preconizadas por esse projeto de lei:

1- A  carga  horária  anual  mínima  deverá  ser  progressivamente

ampliada no ensino médio de 800 para 1400 horas. (BRASIL,2013) 

2- A reforma considera o número de disciplinas presentes no ensino

médio  como  exaustivo  e  organiza  o  currículo  em  quatro  grandes  áreas  de



conhecimento (linguagens  e  suas  tecnologias,  matemática  e suas tecnologias,

ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e

formação técnica e profissional). (BRASIL,2017)

3- “Os sistemas de ensino facultarão ao aluno concluinte de ensino

médio cursar, no ano letivo subsequente ao da conclusão, outra opção formativa

(BRASIL, 2016).

4- A possibilidade de contratação, para toda a educação básica, de

profissionais de notório saber, para a ministração das aulas. (BRASIL,2016)

Ao fazer uma análise profunda da carga horária, é possível ver que 60% destas

horas deverão ser compostas pelos conteúdos estabelecidos pela Base Nacional Comum

Curricular  (BNCC),  garantindo  uma  formação  geral  básica.  Os  outros  40%  serão

preenchidos pelas disciplinas que correspondem ao itinerário formativo escolhido pelo

aluno.  De  acordo  com  a  resolução  Nº  3  de  21  de  novembro  de  2018,  esses  60%

englobam  as  disciplinas  de  “I  -  língua  portuguesa,  assegurada  às  comunidades

indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas; II - matemática; III -

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente

do Brasil;  IV -  arte,  especialmente  em suas expressões  regionais,  desenvolvendo as

linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro; V - educação física, com

prática facultativa ao estudante nos casos previstos em Lei; VI - história do Brasil e do

mundo,  levando  em  conta  as  contribuições  das  diferentes  culturas  e  etnias  para  a

formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia;

VII - história e cultura afro-brasileira e indígena, em especial nos estudos de arte e de

literatura e história brasileiras; VIII - sociologia e filosofia; IX - língua inglesa, sendo

que  podem  ser  oferecidas  outras  línguas  estrangeiras,  em  caráter  optativo,

preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade da instituição ou rede de

ensino.”

 Os outros 40% serão preenchidos a critério do estudante, que poderá optar pelas

disciplinas dentro das 5 grandes áreas (linguagens e suas tecnologias, matemática e suas

tecnologias,  ciências  da  natureza  e  suas  tecnologias,  ciências  humanas  e  sociais

aplicadas e formação técnica e profissional),  que serão oferecidos de acordo com a

escola. (BRASIL,2017)

Diante da não obrigatoriedade de todas as escolas ofertarem todas as disciplinas

das  5  grandes  áreas,  e  mediante  a   iminente  falta  de  professores  capacitados  para
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lecionar as disciplinas em questão, poucas vagas poderão ser ofertadas na rede pública

para essas  duas grandes áreas em especial: matemática e suas tecnologias, e ciências da

natureza e suas tecnologias. Mediante esses fatos, estudantes que desejarem cursar essa

opção  podem  ter  alguma  dificuldade  em  obter  essa  formação.  Neste  contexto,  a

motivação  para  estudar  química,  por  exemplo,  uma  das  disciplinas  pertencentes  à

grande  área  Ciências  da  Natureza  e  Tecnologia,  pode  ser  diretamente  afetada.

(PESSOA; ALVES, 2016). 

  Para minimizar esses efeitos, é necessário que o professor adquira uma nova

postura em sala de aula, uma vez que caberá a ele a condução do processo de ensino, e

então a relação entre o professor e aluno será ressignificada. Assim o professor poderá

estabelecer novas metodologias de ensino e aprendizagem, bem como promover uma

mudança  de concepção.  Por isso,  o docente deve estar atento aos  problemas socias,

econômicos  e  políticos  vivenciados  no  dia  a  dia  dos  discentes  e  levá-los  em

consideração  durante  a  elaboração  de  suas  aulas  (DIESEL;  BALDEZ;  MARTINS,

2017). O educador deverá ter sempre em mente a ideia de Paiva et  al.  (2016),  que,

baseados em Bordenave e Pereira (1995), mostraram os efeitos que uma metodologia de

ensino pode causar:  

“pode  ter  efeitos  decisivos  sobre  a  formação  da  mentalidade  do

aluno, de sua cosmovisão, de seu sistema de valores e, finalmente, de seu

modo  de  viver.  ‘A  metodologia  utilizada  pelo  educador  pode  ensinar  o

educando  a  ser  livre  ou  submisso,  seguro  ou  inseguro;  disciplinado  ou

desordenado; responsável ou irresponsável; competitivo ou cooperativo’”

Para alcançar os objetivos propostos e assim desenvolver uma metodologia de

ensino  eficiente,  é  necessário  que  o  professor  seja  um facilitador  dos  processos  de

aprendizagem e ensino, portanto, deverá mediar o desenvolvimento do saber do aluno.

(MARTINS;  DIESEL;  DIESEL,  2015).  Para  Antunes  (2013),  o  professor  deverá

desempenhar um papel de pesquisador, que junto com os seus alunos descobre, produz e

redescobre  o  conhecimento,  gerando  um  total  envolvimento  do  discente  nas  aulas.

Como  consequência,  o  professor  gera  uma  autonomia  para  o  aluno,  tornando-o

totalmente ativo no processo de desenvolvimento do seu próprio conhecimento. 

A  partir  da  problematização  que  foi  exposta,  faz-se  necessária  a  busca  de

estratégias que atraiam os alunos para a grande área em questão. Assim, surge a nossa

questão de pesquisa: Baseado em uma proposta de ensino contextualizado no tema de
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agrotóxicos,  utilizar  e  avaliar  a  relação  ensino-aprendizagem  pelo  uso  de  uma

metodologia  ativa  do  tipo  júri  simulado.   Esta  proposta  didática  está  ancorada  na

educação problematizadora proposta por Paulo Freire. 

1.2  Objetivo

1.2.1  Objetivo Geral

O  objetivo  deste  trabalho  é  aplicar  a  ferramenta  de  contextualização  e

metodologia ativa em uma aula de química, no ensinamento de funções orgânicas. 

1.2.2 Objetivos Específicos

● Promover  a  aprendizagem  de  funções  orgânicas,  utilizando  as

estruturas  dos  pesticidas  mais  utilizados,  com  a  identificação  das  funções

orgânicas presentes.

● Mostrar  a  utilização  dos  agrotóxicos  e  apresentar  os  seus

principais efeitos no meio ambiente e na saúde humana, principalmente como

agente cancerígeno. 

● Desenvolvimento  do  pensamento  crítico  dos  alunos  sobre  a

utilização dos agrotóxicos e as normas que os regulam.

2.  Fundamentação Teórica  

Paulo Freire, reconhecido como patrono da educação brasileira em 2012, sendo

também reconhecido internacionalmente pelos seus trabalhos, defendia a importância do

conhecimento prévio por parte  dos alunos.  Esse é um marco inicial  do processo de

educar que deveria ser levado em conta para a formação de uma conscientização tendo

como  finalidade  uma  transformação  social  (OSTERMANN;  CAVALCANTI,

2010).Diante de uma realidade prevalecente, contrária a que foi exposta, Freire (1967)

argumenta que:  

“Não  seria,  porém,  com  essa  educação  desvinculada  da  vida,

centrada  na  palavra,  em  que  é  altamente  rica,  mas  na  palavra

“milagrosamente” esvaziada da realidade que deveria representar, pobre de

4



atividades  com  que  o  educando  ganhe  a  experiência  do  fazer,  que

desenvolveríamos  no  brasileiro  a  criticidade  de  sua  consciência,

indispensável à nossa democratização.”

Assim, a partir do momento em que é levado em consideração o conhecimento

possuído  pelo  aluno  e  a  sua  realidade,  a  forma  de  educar  muda,  contrapondo-se  à

educação  tradicional,  a  qual  Freire  chamou de  educação  bancária.  Cupolillo  (2007)

resume bem as ideias de Freire:

“Educação,  então,  não  é  mera  transmissão  de  um  conjunto  de

conhecimentos acumulados pela humanidade, mas encontro permanente entre

seres  humanos,  mediado  pelos  diversos  saberes  que  todos  possuem,

educadores e  educandos.  A denominação “educação bancária” aparece em

sua obra como uma metáfora para exemplificar  aquela visão  de educação

baseada numa doação daqueles que julgam ter o conhecimento àqueles que

nada  possuem.  Como  se  o  ato  de  conhecer  acontecesse,  exclusivamente,

através de uma transposição oral e unilateral entre alguém que sabe e outro

que não dispõe de nenhum saber. Freire entende que essa visão de educação

permite  a  absolutização  da  ignorância,  chamada  por  ele  de  alienação  da

ignorância, pois que está sempre localizada no outro.” 

Freire então defende a educação por meio da problematização como forma de

quebrar o paradigma que se faz presente com a educação bancária. A educação deve ter

como objetivo levar o indivíduo a sair do estado de submissão que lhe foi imposto e

partir  para  um  estado  ativo,  tornando-se  o  protagonista  da  própria  educação.

(FOCHEZATTO; CONCEIÇÃO, 2012). 

 Para  Scos  e  Paula  (2017),  a  educação  é  problematizadora  quando  tanto

educador,  quanto educando,  se tornam sujeitos ativos do processo de ensino, com a

troca de conhecimento entre os dois. Essa educação tem como base a problematização e

esclarecimento da realidade que os cercam, por intermédio de atividades que tornem o

sujeito capaz de assimilar o conhecimento, a fim de desenvolver um pensamento crítico

sobre a realidade que o cerca e poder enfim participar ativamente dela. Scos e Paula

(2017) também defendem que: 

“O ensino contextualizado pela teoria problematizadora fundamenta-

se na relação dialógica entre o professor e o aluno, possibilitando, em todo

processo de aprendizagem, a comunhão de saberes, em que todos contribuem
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para  uma  visão  mais  crítica  e  integradora,  totalizante  de  mundo.  Na

concepção problematizadora há uma mediação estabelecida pelo objeto de

conhecimento  em  que  ambos  –  educadores  e  educandos  -  se  detêm  a

investigar, superando o autoritarismo do educador, o que propicia a ambos a

superação do intelectualismo alienante.”

Com o que foi  exposto é  possível então aplicar o ensino problematizador de

Freire  em aulas  de  disciplinas  pertencentes  à  área  de  Ciências  da  Natureza  e  suas

tecnologias, mais especificamente para o ensino de química. Uma ferramenta que pode

permitir essa forma de educar é a contextualização, utilizando a temática agrotóxicos

para o ensino de funções orgânicas. Esse tema se mostrou bastante interessante, visto

que  nos  últimos  anos  tem  se  apresentado  diariamente  na  vida  da  sociedade

contemporânea,  portanto é  um problema enfrentado  tanto pelos  alunos quanto pelos

professores. A utilização de metodologias ativas, sendo o Júri Simulado o foco desses

trabalhos,  também  pode  estar  atrelada  a  essa  visão  freiriana,  já  que,  junto  com  a

contextualização, permite ao aluno a busca do conhecimento necessário para a solução

da  problematização  apresentada:  uso  de  agrotóxicos.  O  resultado  esperado  será  o

desenvolvimento de um pensamento crítico e, como consequência, uma voz ativa em

cima das decisões tomadas sobre a temática abordada. Assim, o aluno será capaz de

opinar e escolher sobre a utilização ou não desses produtos e não mais aceitar o que lhe

foi imposto. A temática agrotóxica foi escolhida como contextualização a fim de atrair a

atenção,  despertar  o  interesse  dos  alunos  em  relação  às  disciplinas  de  ciências  da

natureza  e  suas  tecnologias,  e  principalmente  de  conscientizar  sobre  a  temática

apresentada,  visto  que  na  atual  política  brasileira  o  tema  agrotóxico  está  sendo

amplamente  abordado.  Com isso,  este  tema  está  diretamente  ligado  à  realidade  do

aluno, pois, além do que foi citado anteriormente, o estudante consome produtos que

foram tratados com essas substâncias. Dessa maneira, ele poderá ser capaz de entender

as mudanças que ocorrem a sua volta, participando delas ativamente. 

2.1  Contextualização 

O conceito  de  contextualização,  para  muitos  professores,  ainda  é  algo  a  ser

esclarecido. É comum os docentes abordarem a contextualização como semelhante a

descrições de acontecimentos diários, sem levar em conta a importância dos impactos
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sociais  nos  quais  estas  situações  estão  inseridas.  Logo,  esta  forma  reduz  a

contextualização apenas a uma menção do dia a dia. (SANTOS, 2007)

Essa concepção equivocada de contextualização mantém o ensino de Química

baseado apenas na memorização de fórmulas e conceitos, desprezando a formação do

aluno  como  cidadão  (KRASILCHICK;  MARANDINO,  2004).  Como  consequência

desse  modo  de  educar,  tem-se  um  questionamento  por  parte  do  aluno  sobre  a

necessidade de aprendizado, visto que para ele o que está sendo ensinado não reflete na

sua vida, deixando-o desinteressado. (PRUDÊNCIO; GUIMARÃES, 2017)

 Durante o aprendizado, é de suma importância considerar o contexto em que o

aluno  está  inserido,  bem  como  a  sua  realidade.  Assim,  o  ensino  passar  a  ser  um

agregador  de  valor  e  se  torna  interessante  para  o  aluno  e,  ao  seu  ver,  necessário.

(PRUDÊNCIO; GUIMARÃES, 2017).

Segundo Wartha,  Silva  e  Bejarano  (2013),  baseados  nas  ideias  de  Machado

(2005), contextualizar é:

                                “Uma estratégia fundamental para a

construção de significações na medida em que incorpora relações tacitamente

percebidas. O enraizamento na construção dos significados constitui-se por

meio  do  aproveitamento  e  da  incorporação  de  relações  vivenciadas  e

valorizadas no contexto em que se originam na trama de relações em que a

realidade  é  tecida,  em  outras  palavras,  trata-se  de  uma  contextualização.

Frequentemente usa-se o termo contexto para se referir a uma dada situação.

Conhecer o contexto significa ter melhores condições de se apropriar de um

dado conhecimento e de uma informação, por exemplo”

Um tema que se encontra bastante em discussão atualmente e que pode ser usado

na contextualização do ensino de química é o uso de agrotóxicos e sua relação com o

agronegócio  brasileiro.  Ferreira  (2015)  mostra  as  relações  existentes  entre  os

agrotóxicos e a sociedade.

“Desde  2008,  o  Brasil  ocupa  o  lugar  de  maior  consumidor  de

agrotóxicos do mundo. Os impactos na saúde pública são amplos, atingem

vastos  territórios  e  envolvem  diferentes  grupos  populacionais,  como

trabalhadores  em  diversos  ramos de  atividades,  moradores  do  entorno  de

fábricas  e  fazendas,  além  de  todos  nós,  que  consumimos  alimentos

contaminados.  Tais  impactos  estão  associados  ao  nosso  atual  modelo  de

desenvolvimento, voltado prioritariamente para a produção de bens primários

para exportação” (FERREIRA, 2015) 
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Diante dos fatos expostos, fica evidente a relação da vida do estudante com a

temática  em questão.  Para  Cavalcanti  (2010),  com  o  tema  agrotóxico  é  possível  a

criação de um elo entre a situação política, social e ambiental dos alunos com o ensino

escolar,  que,  neste  presente  trabalho,  será  o  ensino  de  funções  orgânicas.   Logo,  a

incorporação da realidade dos estudantes e as situações vivenciadas por eles permitem a

construção  de  um  conhecimento  sólido  e  significativo,  estabelecendo  então  a

contextualização. 

Sabendo que na contextualização é fundamental a consideração da realidade e

experiência de vida dos alunos, então pode-se estabelecer a educação problematizadora

de Freire como um pilar desse método. Conforme Maciel (2013):

“Freire, através de seu método, propõe que os sujeitos envolvidos no

processo educativo percebam na educação a possibilidade de transformação

da sociedade,  a  possibilidade  de “ser  mais”,  de  atuação e participação na

realidade social,  uma vez que a educação tradicional,  aquela  que pauta-se

unicamente na importância do professor como agente e detentor do saber, em

que o aluno,  não tem papel  ativo na sociedade,  apenas de  obediência,  de

submissão, e que percebe a realidade como algo dado, pré-determinada e que

não  pode  ser  mudada,  pelo  menos  não  consegue  mudar  com as  próprias

forças.”

Com isso a contextualização não se torna uma mera ilustração, ela agrega valor e

insere cada vez mais o aluno na sociedade em que ele vive. Como resultado, ocorre uma

aproximação do estudante com o ensino, permitindo então o desenvolvimento de um

pensamento  crítico  a  respeito  do  seu  cotidiano,  resolvendo  problemas  diários  e

melhorando suas condições de vida. (PRUDÊNCIO; GUIMARÃES, 2017)

2.2  Agrotóxicos 

A legislação em vigor estabelece que agrotóxicos1 são “os produtos e os agentes

de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção,

no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção

1 Agrotóxico é sinônimo de pes cida. Esse termo foi criado em 1977 por Adilson Paschoal.
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de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes

urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, assim

como   substâncias  e  produtos,  empregados  como  desfolhantes,  dessecantes,

estimuladores e inibidores de crescimento.” (Decreto nº 4.074, 2002). 

A classificação dos agrotóxicos está relacionada de acordo com as pragas a que

eles  estão  destinados.  Segundo  Almeida,  Fiúza,  Magalhães  e  Junger  (1985)  os

agrotóxicos são classificados em:  

● Inseticidas (contra insetos em geral)

● Larvicidas (contra larvas de insetos) 

● Formicidas (contra formigas)

● Acaricidas (contra ácaros de plantas) 

● Carrapaticidas (contra carrapatos de animais) 

● Nematicidas (contra nematoides parasitas de plantas, que

formam nódulos ou "galhas" nas raízes)

● Moluscicidas (para combate a moluscos)

● Rodenticidas (para combate a roedores em geral)

● Raticidas (para combate a ratos, em particular)

● Avicidas  (para  controle  de  algumas  aves  comedoras  de

sementes)

● Fungicidas (contra fungos)

● Herbicidas  (contra  ervas  daninhas  e  outros  vegetais

indesejáveis, mesmo do porte de arbustos ou árvores).

● Agentes desfolhantes

● Antibrotantes

● Conservadores de madeiras

O  Brasil  é  o  maior  consumidor  de  agrotóxicos  do  mundo. (LOPES;

ALBUQUERQUE,  2018). A produção  e comercialização  de pesticidas  no país  teve

início  na  década  de  60,  e  por  incentivos  do  governo,  que  concedeu  créditos  a

agricultores  que  utilizassem agrotóxicos  em  sua  produção  agrícola,  a  utilização  de

pesticidas disparou na década seguinte. Para que um agrotóxico tenha seu uso liberado

no Brasil,  é  necessário  que seu registro seja autorizado pelos órgãos competentes,  a

saber:  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa),  que  faz  a  classificação
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toxicológica  do  insumo,  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

(MAPA), responsável por avaliar a eficácia agronômica e fazer o registro do agrotóxico,

e  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  (IBAMA),  que  faz  a  avaliação  da

periculosidade  ambiental  (MAPA).  O número  de  registros  de  agrotóxicos  no  Brasil

cresce significativamente desde 2015, atingindo um salto bastante relevante neste ano

de 2019, com a liberação do registro de 169 produtos pelo Ministério da Agricultura.

Dentre esses  169 produtos,  49% são  alta  ou extremamente  tóxicos,  e  25% não são

permitidos  na  União  Europeia  (MAPA).  O  Brasil  já  usa  500  mil  toneladas  de

agrotóxicos  por  ano,  e  diante  deste  incentivo,  a  demanda  tende  a  aumentar

(GREENPEACE  BRASIL,  2019).  Atualmente  o  Brasil  ainda  apresenta  políticas

públicas de incentivo à utilização e comércio de agrotóxicos. Tais incentivos são vistos

no baixo custo de registro de produtos na Agência Nacional  de Vigilância Sanitária

(Anvisa) e a isenção, na maioria dos estados, do Imposto sobre a Comercialização de

Mercadorias e Serviços (ICMS). (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018).

É inegável que, no Brasil, os agrotóxicos geraram um crescimento econômico,

mas  devido  a  uma regulamentação  ineficiente  e  à  falta  de  instruções,  os  pesticidas

passaram a ser usados indiscriminadamente. Esse mau uso dos agrotóxicos vem gerando

consequências  catastróficas.  Bombardi  (2017)  relata  que  de  2007  a  2014  foram

registrados pelo Ministério da Saúde 8 casos de intoxicações diárias em solo brasileiro,

resultando em mais de 25 mil casos. É mostrado também que para cada caso relatado 50

outros não são notificados, sendo possível então que tenham ocorrido 1.250.000 (um

milhão e duzentos e cinquenta mil) intoxicações diretas por agrotóxicos. 

Outro impacto que os agrotóxicos causam são os ambientais. Estudos mostram

que o uso de pesticidas pode alterar a biodiversidade local  dos insetos, gerando um

grande  desequilíbrio  ecológico.  A água  também pode  ser  contaminada,  visto  que  o

contato dos defensivos agrícolas com o solo pode chegar aos lençóis freáticos ou podem

ser arrastados pelas chuvas chegando aos rios, lagos e até os mares. Com isso, todas as

espécies que são dependentes desses sistemas aquáticos são prejudicadas, inclusive os

humanos. (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018).

A utilização da temática agrotóxico se mostra então bastante promissora, quando

se fala de contextualização, pois os impactos gerados por ela influenciam diretamente a

sociedade, afetando solo, água, ar, animais e a saúde humana. (SIMÕES 2017).
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2.3 Estratégias de ensino norteadas por metodologias ativas

 A predominância  da estrutura tradicional  nas salas de aula é  a realidade  da

maioria das escolas. Nesse contexto, o aluno é um espectador, e o professor, um simples

transmissor  de  conteúdo.  Esta  estrutura  prevalente  é  consequência  da exigência  do

cumprimento  do  cronograma  exigido  pela  instituição  de  ensino,  sendo  atividades

diferenciadas raríssimas, de serem planejadas, em função da demanda de conteúdo a ser

cumprido. (MARTINS; DIESEL; DIESEL, 2015). 

Uma  forma  de  quebrar  esse  paradigma  em  sala  de  aula  é  utilizar  novas

estratégias  didáticas  baseadas  em práticas  argumentativas,  em que  as  metodologias

ativas se mostram bastante eficazes para atuar nesse contexto. (MITRE et al., 2008).

Esta metodologia coloca o aluno como centro do processo. Assim, quanto aos processos

de ensino e aprendizagem, o professor se tona um mediador e impulsionador, utilizando

o estímulo à problematização da realidade, ao trabalho em equipe e à reflexão constante

como ferramentas. (DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016). A Figura 1 resume

essa ideia, mostrando a interação desses elementos presentes e sua indissociação.   

                            Figura 1: Elementos presentes nas metodologias ativas de ensino

                            Fonte: DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016
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Essa visão contrária à educação como mera transmissão de conhecimento tem

em Paulo Freire seus alicerces. Conforme Paiva et al. (2016): 

“Quando o professor planeja sua atuação em sala de aula, adota uma

postura de estar aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a

suas inibições;  um ser crítico  e inquiridor, inquieto em face da tarefa que

tenho a de ensinar e não a de transferir conhecimentos. Essa conotação de

ensino precisa ser compartilhada não apenas pelo professor, mas pelos alunos

envolvidos no ensinar-aprender; além de uma compreensão, essa proposta de

ensino exige constante presença e vivência. O ensinar exige a consciência do

inacabamento, da infinidade do processo de conhecer; onde a curiosidade e a

postura ativa do educando são imprescindíveis para o processo de ensino-

aprendizagem. Alcança-se, então, a ideia de educação problematizadora em

oposição à noção de educação bancária.”

É  natural  então  que  as  metodologias  ativas,  conversando  com  a  pedagogia

problematizadora de Freire, desenvolvam o ser humano com uma visão humanista, em

que o pensamento crítico e criativo são os focos principais, sendo então ensinados a

serem cidadãos e sujeitos ativos da sociedade. (GEMIGNANI, 2012).

As metodologias de ensino têm na problematização uma estratégia de ensino, a

fim de motivar e aproximar-se do aluno. Como consequência, é visto pelo discente um

novo  significado  para  suas  descobertas,  visto  que  o  problema  apresentado  está

relacionado com a sua vida. Através da criação de uma situação problema, ocorre o

interesse  do  aluno  em  resolver  o  impasse.  Com isso,  acaba  tendo  contato  com  as

informações, ocorrendo produção do conhecimento e sua aprendizagem. Assim o aluno

tem um envolvimento ativo no seu processo de desenvolvimento,  despertando a sua

curiosidade e tornando o ensino mais interessante. (BERBEL 2011).

Borges  e  Alencar  (2014)  apontam a  existência  de  diversas  possibilidades  de

Metodologias Ativas, que possuem potencial de gerar autonomia para o aluno a partir da

aprendizagem.  Abreu  e  Masuetto2 (1990)  destacam que  estas  metodologias  têm em

2 BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidélia. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do

estudante:  o uso das metodologias  ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do

ensino superior. Cairu em Revista, Salvador, v. 3, n. 4, p.119-143, jun. 2014.
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comum a  dependência  da  criatividade  e  a  experiência  do  professor,  em que  este  é

responsável  pelo  manuseio  do  conhecimento  e  o  domínio  das  estratégias  a  serem

abordadas e assim atingir as metas do ensino. 

Para Abreu e Masuetto2 (1990), as estratégias utilizadas estão incluídas em oito

categorias, sendo elas: 

● Categoria 1: Primeiro encontro: aquecimento; desbloqueio; 

● Categoria 2: Situações simuladas; 

● Categoria 3: Confronto com situações reais; 

● Categoria 4: Pequenos grupos; 

● Categorias 5: Especialista e/ou preparação prévia; 

● Categoria 6: Ação centralizada no professor; 

● Categoria 7: Pesquisa e projetos; 

● Categoria 8: Base em leitura e escrita.

Assim, todas as possíveis metodologias devem visar um mesmo foco, que é a

assimilação e compreensão por parte dos alunos e assim alcançar de fato o propósito

pelas  quais  foram  criadas  (BORGES;  ALENCAR,  2014).  Este  trabalho  tem  como

metodologia trabalhada o Júri Simulado, com o objetivo de obter a formação crítica do

estudante. 

2.4      Júri Simulado 

Os casos simulados são um tipo de metodologia ativa que permite o rompimento

do ambiente rotineiro de sala de aula, sendo uma ferramenta muito ativa para o ensino.

Ele também permite o trabalho de habilidades argumentativas e participativas, por meio

da  promoção  de  debates.  Com  isso  ocorre  o  confronto  de  ideias,  explorando  as

controvérsias dos problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais que se fazem

presentes dentro de uma temática a ser trabalhada. (KUCHLA; SOUZA, 2017). Assim,

a participação dos estudantes é plena, uma vez que é consciente, crítica e reflexiva.

Essa forma de ensino está enquadrada em uma aprendizagem construtivista, na

qual, levando em conta o conhecimento prévio do aluno, objetiva-se a formação de uma
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aprendizagem sólida e útil para os problemas enfrentados pelos estudantes. Com isso, o

júri simulado tem como objetivo o resgate do conhecimento prévio, do questionamento

e posicionamento acerca de uma temática estabelecida em sala de aula. Assim, o aluno é

parte  fundamental  da  construção do próprio  conhecimento,  sendo o professor  o  seu

mediador e auxiliador. (MENDES; SILVA; BATINGA; AMARAL, 2013)

Um  outro  fator  que  também  é  trabalhado  com  o  tribunal  simulado  são  as

interações  interpessoais,  devido  à  necessidade  de  expressar-se  mediante  a  situação

problema apresentada. Assim, o aluno estará expondo uma ideologia que ele defende, e

à medida que for sendo desafiado, vai trabalhando e desenvolvendo a sua capacidade

argumentativa e seu raciocínio. Por outro lado, o estudante também terá que ouvir as

argumentações dos demais alunos que compõem a aula, e com isso trabalha o respeito

às diferenças, através de uma reflexão dialogada, e por fim culmina em uma tomada de

decisão a partir de argumentos sólidos (MARTINS; DIESEL; DIESEL, 2015).

Este trabalho segue a realização de um Júri simulado, que é baseado em um Júri

popular.  Segundo Faro, Oliveira, Santos e Matos (2016), apoiados em Pinto, 2014, o

Júri Popular é: 

“O Júri popular é o tribunal em que cidadãos, previamente alistados,

decidem em sã consciência e sob juramento, sobre a culpabilidade ou não dos

acusados, acerca de crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados,

como: homicídio doloso, infanticídio, participação em suicídio e aborto.”

Mediante a isso, a organização da sala de aula foi baseada nesse júri em questão,

sendo o réu os agrotóxicos, e os componentes do tribunal foram os alunos, divididos em

acusação, defesa e júri, e o professor, que será o Juiz. A Figura 2 mostra o modelo de

tribunal adotado em sala de aula. 

                

             Figura 2: Supremo Tribunal Federal
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             Fonte:https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432936&ori=1

3.  Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação, pois baseia-se em

uma estratégia do professor pesquisador para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o

aprendizado de seus alunos (TRIPP, 2005)

O  presente  trabalho  foi  aplicado  no  Colégio  Estatual  Walter  Orlandini,

localizado no bairro Paraíso, em São Gonçalo, rua Francisco Portela – RJ, e no Colégio

e Curso Facto, localizado no bairro Centro, em Niterói, rua Visconde do Rio Branco –

RJ. 

Figura 3 Fachada do Colégio Estadual Walter Orlandini

Fonte: CASTRO, 2014

             Figura 4: Fachada do Colégio e Curso Facto.
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Fonte: https://www.colegioecursofacto.com.br/

A escolha destas instituições se deu devido à existência de um perfil antagônico

entre elas. A escola estadual apresenta a maioria dos alunos moradores da periferia e

com um menor poder aquisitivo. Já os alunos da escola particular são, em sua maioria,

moradores  de  bairros  de  classe  média  e  com  um  poder  aquisitivo  maior.  Essas

diferenças entre as realidades econômicas e regionais são visíveis em sala de aula, visto

que as conclusões obtidas por cada aluno são em função da sua vivência e percepção de

mundo.  Com  isso,  as  realidades  socioeconômicas  dos  alunos  serão  levadas  em

consideração a fim de entender as diferentes respostas e posicionamento obtidos durante

a aula.

As duas turmas que participaram do projeto foram turmas de 3º ano do Ensino

Médio, e o conteúdo trabalhado foi Funções Orgânicas. A duração do projeto foi de 4

aulas, sendo elas constituídas de uma hora cada, e divididas em dois encontros, com

duas aulas  para  cada  dia.  Participaram do projeto  um total  de 43 alunos,  sendo 28

pertencentes  à  turma 3003 do Colégio Estadual  Walter  Orlandini  e  15 da turma de

terceiro ano do Colégio e Curso Facto. 

A estratégia metodológica utilizada foi a realização de uma aula contextualizada

seguida da aplicação da metodologia ativa Júri Simulado, utilizando as ideias de Paulo

Freire  e  tendo como  tema  gerador  o  de  agrotóxicos.  A execução  deste  projeto  foi

dividida em 8 etapas: 

Etapa 1:  Essa etapa consiste num levantamento bibliográfico e preparação do

material que será utilizado nas etapas subsequentes.

Etapa 2:  Elaboração de um questionário oral com o objetivo de avaliar a aula

apresentada e também das possíveis dificuldades que os alunos encontraram, e assim

organizar um debate sobre a temática e sobre os problemas que eles tiverem durante a

confecção de argumentos para o júri simulado.   

Etapa 3: Confecção dos slides apresentados, inserindo as funções orgânicas e

contextualizando-as  com  os  agrotóxicos,  evidenciado  as  estruturas  de  todos  os

pesticidas citados.

Etapa 4:  Nesse momento, será realizado o primeiro encontro, dividido em duas

aulas  de  60  minutos.  Inicialmente  será  levantado  um  questionamento  do  que  são
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agrotóxicos  e  de  que  forma  eles  impactam  a  sociedade,  expondo  assim  o  tema

contextualizado  e  o  assunto  a  ser  abordado.  No  primeiro  tempo  de  aula,  ocorre  a

abordagem  das  funções  orgânicas,  e  através  delas  serão  apresentados  os  principais

agrotóxicos, que terão suas estruturas exibidas, sendo feita as identificações das funções

orgânicas.  Para  finalizar  a  primeira  aula,  o  uso  e  as  condições  de  aplicação  dos

agrotóxicos  serão  evidenciados,  junto com as  legislações  brasileiras  e  as  dos  países

desenvolvidos.  Já  no  segundo  tempo  de  aula,  serão  abordadas  as  consequências  da

utilização  dos  agrotóxicos,  partindo  para  a  contaminação  da  água  e  o  aumento  do

número  de  câncer  na  população.  Durante  toda  essa  etapa,  as  identificações  foram

realizadas na forma de quiz,  e quando o aluno identificava as funções corretamente,

ganhava um chocolate.    

Etapa 5: Ao final da etapa 4, foi realizada a divisão da turma em 3 grupos, para

compor  o  júri  simulado.  O  primeiro  grupo  tem o  objetivo  proibir  a  utilização  dos

agrotóxicos;  o segundo é responsável  pela defesa dos pesticidas,  e o terceiro são os

jurados. Ao final desse momento são distribuídas bibliografias que embasem o discurso

dos  alunos,  sendo  estas  constituídas  de  artigos  científicos,  artigos  de  revistas  e

documentos de órgãos governamentais.

Etapa 6: Aplicação do Júri simulado

Etapa  7:  Realização  de  um  questionário  oral  como  forma  de  avaliação  da

metodologia  aplicada.  Também  foi  questionado  o  contato  dos  alunos  com  artigos

científicos, a fim de ver se já tiveram acesso a esse tipo de publicação e se sentiram

alguma dificuldade durante a leitura e interpretação.  

Etapa 8:  Debate sobre os desafios encontrados na elaboração de argumentos

para o júri simulado e sobre as respostas obtidas mediante o contato com os artigos

científicos. 

4. Resultados e Discussão 

A execução desse projeto foi dividida em dois momentos: o primeiro foi a aula

sobre as funções orgânicas contextualizada com agrotóxicos, e o segundo momento foi

o júri simulado, sendo finalizado com um debate. Durante o primeiro momento foram

utilizados  slides  como  recurso  didático,  porque  essa  ferramenta  possibilitava  uma
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melhor  organização  dos  conteúdos  a  serem  apresentados,  e  possibilitou  também  a

utilização de imagens. As figuras apresentadas foram retiradas do Google Imagens, não

havendo fins lucrativos, mas tendo a intenção de ilustrar as situações apresentadas em

sala de aula.

4.1  Confecção dos Slides

Para a confecção dos slides, primeiro foi realizada uma pesquisa bibliográfica

sobre  as  funções  orgânicas,  seguida  de  um  levantamento  dos  principais  grupos

funcionais presentes nos pesticidas. Após esse levantamento, foi realizado um estudo

sobre  a  origem  dos  agrotóxicos,  suas  aplicações  e  impactos  causados  por  eles.  O

programa de criação utilizado foi PowerPoint, e todas as moléculas que foram exibidas

na projeção foram confeccionadas com o ChemDraw. O conteúdo da apresentação será

discriminado  na  secção  4.2  Aula  contextualizada,  onde  será  discutido  o  porquê  da

criação de alguns slides e como foi a recepção dos alunos. 

4.2  Aula Contextualizada 

  A aula foi iniciada com a discussão do que é uma função orgânica e como

funciona  a sua  organização.  Os alunos  foram questionados  sobre  o que  são  grupos

funcionais, quais eles conhecem e a qual função atribuída a esses grupos. Seguiu então

uma  apresentação  de  todas  as  funções  estudadas  durante  o  ensino  médio  e  seus

respectivos grupos funcionais. 

Durante o período mencionado, foi possível ver a primeira diferença entre as

escolas. As participações dos alunos do Walter Orlandini, se comparadas com os alunos

do Facto, foram discretas, limitando-se apenas a alguns comentários dentro dos grupos

funcionais.  Os  alunos  dessa  escola  ficaram restritos  ao  grupo  hidroxila  e  à  função

álcool, e à identificação das carbonilas, porém demonstram não saber o nome do grupo

funcional que caracteriza essa função, além dos haletos, onde conseguiram mostrar que

é caracterizado pela presença dos halogênios. Já os alunos da escola privada mostraram

um maior domínio frente aos conteúdos discutidos. A participação foi bastante intensa,

respondendo aos questionamentos levantados. Porém, foi notado que eles apresentaram
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dificuldades  quanto  à  diferença  de  álcool  e  enol,  sendo  ambos  caracterizados  pela

presença do grupo funcional  hidroxila, entretanto o álcool tem esse grupo funcional

ligado a um carbono hibridizado sp3,  e enol tem sua hidroxila ligada a um carbono sp2

não aromático. Esse problema revelou que a dificuldade com a hibridização do carbono

se mostrou recorrente e comum em ambas as instituições, sendo então realizada uma

pequena revisão sobre esse assunto.

 A diferença discriminada acima pode ser explicada pelo fato de os alunos do

Walter Orlandini começarem a ter contato com o conteúdo de química orgânica somente

no terceiro  ano,  sendo que,  durante  a  aplicação  das  aulas  eles  haviam visto  apenas

algumas funções. Já no Facto, a química orgânica é inserida no segundo ano, sendo o

terceiro  ano  uma  revisão  do  conteúdo  apresentado  anteriormente,  e  dias  antes  da

aplicação deste projeto a turma teve a aula referente à revisão das funções.  

Prevendo  a  diferença  citada  acima,  e  como  forma  de  organizar  o  conteúdo

apresentado,  foi  elaborada  uma  tabela  contendo  as  funções  orgânicas,  os  grupos

funcionais, as observações levantadas em sala de aula e exemplos de moléculas de cada

função.  A figura 5 exibe parte da tabela apresentada em sala. 

                         Figura 5: Parte da tabela dos grupos funcionais usada em sala de aula.

A aula prosseguiu com o início do quiz de funções, e todas as estruturas que

seriam apresentadas deveriam ter suas funções classificadas. O aluno que fizesse isso

primeiro ganharia  um bombom. Essa estratégia serviu somente para incentivar  mais

ainda a participação dos alunos na aula e também como forma de descontração. Assim,
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como  primeira  rodada,  diversas  moléculas  com  diferentes  grupos  funcionais  foram

mostradas, e rapidamente os alunos de ambas as escolas classificaram todos os grupos

funcionais. A figura 6 exibe as moléculas apresentadas.

            Figura 6: Exibição dos exercícios de classificação realizados em sala

Após a classificação das funções presentes em cada substância, foi revelado o

nome daquelas moléculas, e que elas são pesticidas. Nesse momento, foi levantada a

discussão sobre os agrotóxicos, e como eles interferem no dia a dia dos seres humanos,

tendo como resultado um questionamento por parte dos alunos, sendo ele “agrotóxicos

são bons?”. Essa dúvida não foi sanada imediatamente, visto que ela é fundamental para

o  decorrer  da  aula,  e  com  ela  é  que  será  possível  atingir  o  objetivo  do  ensino

problematizador  de  Freire.  Assim,  espera-se  que,  após  o  término  dessa  etapa,  o

conhecimento que será construído tornará os alunos capazes de responderem sua própria

pergunta  e  criar  um  posicionamento  sobre  a  temática.  Outra  conexão  importante

realizada nessa discussão foi com a contextualização. Perguntas como “eles matam?”,

“agrotóxicos causam câncer?”, “tem agrotóxicos na água?” também foram levantadas, e

assim pode-se evidenciar que de alguma forma o agrotóxico influencia na vida, tanto

dos animais, como dos seres humanos, sendo então uma situação enfrentada por todos.   

O período de debate mencionado acima foi encerrado com um questionamento

levantado  pelo  professor.  Perguntou-se  para  os  alunos  “O  que  são  agrotóxicos?”.

Respostas  como  “algo  que  joga  nas  plantas  para  matar  insetos”,  “produtos  que

fortalecem a plantação”, “Veneno” foram mencionadas. Com essa pergunta, foi possível
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levar os alunos a perceberem que, por mais que eles tenham contato com agrotóxicos,

vejam notícias sobre o assunto, e até questionem que seu uso é prejudicial, eles não

sabiam de fato o que são essas substâncias. Mediante a isso, o conceito de agrotóxicos

foi exibido, de acordo com Organização Mundial da Saúde, como sendo  “Compostos

químicos  usados  para  matar  pragas,  incluindo  insetos,  roedores,  fungos  e  plantas

indesejadas (ervas daninhas)”, e suas categorias foram discriminadas. A figura 7 mostra

os slides referente à categorização dos pesticidas. 

Figura 7: Slide apresentado durante a aula com as classificações dos pesticidas

O conhecimento da definição de pesticidas e suas classes são insuficientes para

desenvolver uma opinião sobre sua utilização. Então, para entender o cenário agrícola

atual,  a  necessidade  do  uso  de  agrotóxicos  e  discutir  a  validade  ou  não  dessas

substâncias, foi preciso entender o motivo que acarretou a utilização dos pesticidas e

suas  origens.  Para isso,  a  aula seguiu com um levantamento  histórico,  mostrando o

surgimento  da  agricultura,  que  foi  responsável  pela  mudança  do  comportamento

humano, definindo então a substituição do nomadismo pelo sedentarismo (MAZOYER;

ROUDART, 2008). Com o homem estabelecido em um local, surgiu a dependência do

plantio, e assim a possibilidade de passar fome, caso ocorra a perda da produção. Este

cenário fez com que os homens buscassem tentativas de solucionar esses problemas

(BRAIBANTE;  ZAPPE,  2012).  É  possível  ver  na  figura  8  a  época  e  os  métodos

desenvolvidos que foram apresentados aos alunos.  
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Figura 8: Slides apresentados em sala exibindo substâncias utilizadas na tentativa de combater
as pragas e seus períodos de utilização.

Os alunos agora possuem noção de dois pontos importantes: a possibilidade de

perda da produção e a fome, como consequência, foram os motivos principais para o

desenvolvimento  de  pesticidas.  O  segundo  ponto  é  que  essa  é  uma  situação  que

acompanha a  humanidade  a  um longo tempo  (BRAIBANTE;  ZAPPE, 2012).   Essa

etapa ficou marcada por uma crescente participação dos alunos do Walter Orlandini,, os

quais tentaram estabelecer um paralelo entre o passado e a situação atual, argumentando

que ainda hoje a não utilização de agrotóxicos também culminaria na fome. O paralelo

estabelecido pelos estudantes revelou-se incompleto para os dias atuais. Logo, mostrou-

se a eles que a fome ainda é um dos motivos, mas o principal foi discutido mais adiante.

Continuando  o  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  dos  agrotóxicos,  a  aula  foi

conduzida para o período das guerras mundiais. Foi mostrado aos estudantes que nesse

período  ocorreu  um grande  desenvolvimento  das  indústrias  químicas,  e  também de

pesquisas  voltadas  para  a  guerra.  Com isso,  foram  descobertas  as  propriedades  do

diclorodifeniltricloroetano,  conhecido  também como DDT, este denominado como o

primeiro  pesticida  moderno.  Esse  agrotóxico,  além  de  seu  uso  na  agricultura,

possibilitou também aplicações na saúde pública, apresentando atividades no combate à

malária,  tifo, leishmaniose visceral  e piolhos (DAMATO; TORRES; MALM, 2002).

Assim, ocorreu uma expansão do mercado dessas substâncias, ficando exposto que os

pesticidas não estão mais restritos à agricultura.
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Com o entendimento das propriedades do DDT, e apoiados no contexto do final

da segunda guerra, foi apresentada a Revolução Verde, marcando a década de 50 e 60,

período  este  que  ficou  conhecido  como o  “BOOM” dos  agrotóxicos.  As  indústrias

químicas, que saíram fortalecidas da segunda guerra, buscaram ampliar o seu mercado,

investindo em peso na agricultura (MELLO; FONSECA; DUSO, 2018). Com nítidos

interesses econômicos,  seus investimentos foram realizados sob o pretexto de acabar

com  a  fome  que  se  instalou  após  os  conflitos.  Pesquisas  e  descobertas  de  novos

agrotóxicos marcaram esse período, tendo como reflexo um crescimento enorme dos

pesticidas  não  só  no  campo,  mas  também  nas  cidades.  O  resultado  foi  um

desenvolvimento econômico para poucos e a questão da fome ainda presente, visto que

os  países  que  adotaram  essas  ideias  exportavam  suas  produções  para  países

desenvolvidos,  cenário muito parecido com o atual  (ANDRADES; GANIMI,  2007).

Assim,  foi  possível  despertar  no  aluno  a  ideia  de  que,  agora,  a  agricultura  está

diretamente relacionada com a economia, e que seu desenvolvimento está diretamente

relacionado  a  interesses  econômicos.  É  possível  ver  na  figura  10  o  contexto  e  os

conceitos abordados da revolução verde.

Figura 9: Ideais Revolução Verde apresentados em sala

A aula prosseguiu com a exposição dos resultados obtidos durante a revolução

verde, principalmente os agrotóxicos desenvolvidos. Dessa forma, foram evidenciadas

as  principais  moléculas  sintetizadas  e  suas  estruturas  apresentadas.  Nesse  momento

23



ocorreu mais uma rodada do quiz de funções, e essa etapa teve como característica a

maior  participação  dos alunos da escola privada,  enquanto  os  estudantes  do colégio

estadual  mantiveram-se  restritos  apenas  a  alguns  grupos  funcionais.  Esse  fato  é

justificado  pela  diferença  entre  a  organização  curricular  da  escola  mencionada

anteriormente.  

Um outro assunto abordado durante essa etapa foi a classificação dos grupos de

agrotóxicos. Esta organização funciona de maneira análoga a dos grupos funcionais, ou

seja, são classificados por características estruturais comuns.  Assim, o primeiro grupo

de pesticidas  apresentado  foram os organoclorados,  sendo a presença  de átomos  de

cloro a característica estrutural  que permite a classificação desse grupo. A figura 11

exibe  alguns  dos  agrotóxicos  desenvolvidos  durante  a  revolução  verde  que  foram

mostrados aos alunos.3 

Figura 10: Slide apresentado em sala que evidencia alguns dos agrotóxicos descobertos com a
revolução verde

A  classe  de  agrotóxicos  citada  teve  seu  uso  de  forma  indiscriminada,

principalmente o DDT, e com isso foram exploradas as principais consequências desse

uso. O primeiro problema apresentado aos alunos foi o relato da Rachel Carson, que em

seu livro publicou uma possível relação entre o uso do DDT e a redução populacional

das  águias  calvas  (DAMATO;  TORRES;  MALM, 2002). Outros  relatos,  de  acordo

3 A na alina não faz parte dos organoclorados, porém foi desenvolvida durante a revolução verde 

24



Damato, Torres e Malm (2002), frente ao uso desse agrotóxico foram mostrados, sendo

eles: 

● Má formação fetal

● Atuação no sistema nervoso central

● Pré-disposição ao câncer

● Bioacumulação 

Seguindo  a  lista  de  consequências,  também  foram  citados  os  impactos

causados  pelo Hexaclorobenzeno e Dieldrin,  de acordo com a CETESB (2012),

como por exemplo:

● Potencial Toxidade

● Tendência a acumular em tecidos gordurosos 

● Morte de pássaros 

● Extremamente persistente 

● Câncer em ratos e possivelmente em humanos 

A partir daí foi visto qual seria a resposta do mundo frente a esses problemas

causados. Foi mencionado que a Suécia teve o pioneirismo nas ações contra o DDT,

sendo o primeiro país a banir o seu uso. É possível destacar também que, em 1992,

ocorreu a realização da ECO 92, tendo como resultado a elaboração de uma lista com 12

poluentes orgânicos persistentes (POP`S), que deveriam ter seus usos restringidos.  A

maioria deles eram organoclorados (DAMATO; TORRES; MALM, 2002).

 

A  aula  seguiu  evidenciando  o  fato  de  que  as  medidas  adotadas  acima  não

frearam a utilização dos agrotóxicos, porque foram banidos somente os organoclorados.

Com o discurso de que a produção não pode parar, e com a dependência econômica

atrelada  a ela,  a utilização de outras  classes de agrotóxicos e  o desenvolvimento de

outras se tornaram crescentes. Assim, a partir desse momento, foram trabalhadas três

diferentes classes  de agrotóxicos,  mostrando a classificação  deles  em função  de um

grupo funcional em comum. As classes de agrotóxicos mostradas foram:

● Carbamatos 

● Organofosforados

● Piretróides 
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 É possível evidenciar nessa etapa um aumento da intensidade do quiz, devido à

quantidade  de  estruturas  apresentadas.  A  figura  12  exemplifica  o  agrupamento  dos

pesticidas e a exposição dos seus grupos funcionais. 

Figura 11: Slide mostrado aos alunos exemplificando o agrupamento dos pesticidas e 
exposição dos grupos funcionais

A continuidade se deu explorando a segurança das substâncias pertencentes a

essas três classes e comparando-as com os organoclorados, que foram banidos.  Assim,

todos os principais problemas oriundos das classes dos pesticidas abordados, sendo eles:

Carbamatos:

● Intoxicação a mamíferos, peixes, aves e a humanos

● Hiperestimulação do sistema nervoso central humano (causando

náusea, tontura, confusão mental, parada respiratória e podendo levar à morte) 

Organofosforados:

● Anormalidades musculoesqueléticas e urogenitais

● Retardo de crescimento e malformações

● Tumores hepáticos e hematológicos

● Provoca sérios  transtornos por  intoxicação,  que podem levar à

morte
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● Altera os processos fundamentais do desenvolvimento do sistema

nervoso

● Relação do uso em residências com câncer cerebral e leucemia

● Mais tóxicos para os seres humanos e outros mamíferos

● Não bioacumula

Piretróides 

● Baixa toxicidade em mamíferos

● Baixo impacto ambiental

● Não apresentam potencial carcinogênico

● Em altas doses podem produzir lesões no sistema nervoso 

periférico 

● Um dos inseticidas mais utilizados

Foi  relatado  aos  alunos  que  essas  substâncias  foram  utilizadas  de  forma

indiscriminada durante muito tempo, porém, por causa de todos os efeitos citados, há

uma  tendência  mundial  para  a  redução  da  utilização  de  pesticidas.  Assim,  a  aula

culminou em um ponto relacionado à vida de todos presentes em sala de aula, à atual

situação do Brasil e seu posicionamento frente aos agrotóxicos. Para entender esses dois

pontos foi necessário traçar um pequeno histórico e assim analisar as raízes da situação. 

 A presença dos agrotóxicos no Brasil se deu durante o regime militar, quando

ocorreu  um grande  incentivo ao uso dessas substâncias.  Assim,  a  década  de  70 foi

marcada como o “BOOM” dos agrotóxicos, porque foi registrado um grande aumento

da  utilização  de  pesticidas  por  todo  o  país.  Essa  situação  culminaria  em  2008:  o

território  brasileiro  foi  registado  como o  país  que  mais  se  fez  uso  desses  produtos

(RIGOTTO; VASCONCELOS; ROCHA, 2014). Após essa data, uma redução do uso

destas substâncias foi notada, seguindo a tendência mundial. Porém, em 2019, o número

voltaria a crescer. Esse ano ficou marcado como sendo os primeiros 6 meses com o

maior índice de liberação de agrotóxicos da história (SOBRINHO, 2019). Para justificar

essa situação, foram expostas reportagens que apontavam o do Brasil na contramão do

mundo. A figura 12 exemplifica algumas das reportagens apresentadas.
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              Figura 12: Reportagens exibidas em sala sobre o uso dos agrotóxicos

Fonte:https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/31/politica/
1564581103_642583.html;
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/07/22/governo-aprova-
registro-de-mais-51-agrotoxicos-totalizando-262-no-ano.ghtml

O prosseguimento da aula se deu abordando os agrotóxicos mais utilizados no

Brasil, sendo o Glifosato o principal. Este pesticida foi escolhido para ser trabalhado

devido ao seu grande uso e a diversos efeitos colaterais, que ainda seriam discutidos.

Nesse momento, também ocorreu mais uma rodada do quiz.

O glifosato é uma grande incógnita ente os agrotóxicos, visto que sua nocividade

ainda é discutida em diversos órgãos mundiais, sendo apresentadas diferentes posições.

Para exemplificar essa incerteza, reportagens foram mostradas, nas quais é possível ver

diferentes argumentos sobre o uso desse agrotóxico. Com isso foi possível discutir se

vale ou não a manutenção da utilização dessa substância e criar um caminho para a

inserção  do  Júri  Simulado  futuramente.  A  figura  13  mostra  duas  reportagens

apresentadas durante a aula.
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             Figura 13: Reportagens exibidas em sala sobre o glifosato trabalhadas em sala de aula

Fonte:https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/MeioAmbiente/noticia/2019/02/

estudo-confirma-relacao-do-agrotoxico-mais-usado-no-mundo-com-o-cancer.html;

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/anvisa-propoe-manter-aval-a-

glifosato-mas-com-restricoes.shtml 

Após discutir sobre os principais agrotóxicos e seus efeitos, fez-se necessário

falar como ocorre a intoxicação humana pelos pesticidas e de quais maneiras ela pode se

apresentar.  Foi perguntado aos alunos “Como uma pessoa pode ser intoxicada por um

agrotóxico?” Aqui, dois perfis de repostas foram obtidos. Para analisar a resposta dos

alunos da rede privada, é preciso levar em consideração que dentro da escola circula um

jornal organizado pelos estudantes. Uma das reportagens desse jornal estava ligada a

intoxicações causadas pelos pesticidas e com isso houve um conhecimento prévio que

norteou essa resposta. Com isso, os alunos dessa instituição conseguiram responder de

maneira mais ampla, abordando a contaminação das águas e a bioacumulação, além da

exposição  direta  na  aplicação  e  alimentos  contaminados,  sendo  essas  duas  últimas

respostas  citadas  por  ambas as  turmas.  Assim,  as  situações  citadas  pelos  estudantes

foram organizadas em dois tipos de envenenamento: a intoxicação aguda e intoxicação

crônica. A primeira trabalhada foi a aguda, sendo essa a mais recorrente. Esse tipo de
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envenenamento é obtido por contato direto com os agrotóxicos,  sendo frequente em

zonas  rurais.  Assim,  discutiu-se  um  pouco  a  forma  como  ocorre  esse  tipo  de

intoxicação, e, para auxiliar na discussão, duas imagens foram mostradas, sendo elas as

figuram   14 e 15.

            Figura 14: Homem aplicando agrotóxico

           Fonte:https://pontonacurva.com.br/trabalhista/prefeitura-devera-fazer-campanha-
sobre-aplicacao-de-agrotoxicos/6677

             Figura 15: Aplicação de agrotóxico pelo avião

Fonte:  https://www.sul21.com.br/areazero/2016/02/agua-ar-e-leite-materno-
contaminado-pesquisa-no-mt-expoe-impacto-dos-agrotoxicos/

Após a apresentação das imagens foi pedido aos alunos para identificarem as

possibilidades de contaminação. Na figura 14, os alunos perceberam facilmente que a

pessoa realizava a aplicação sem nenhum equipamento de segurança,  tendo sua pele

exposta ao produto aplicado, e além disso seu rosto não estava protegido, podendo ter a
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entrada das substâncias pelas vias aéreas e mucosas. Com relação à figura 15, ocorreu

uma  dificuldade  na  hora  de  apontar  uma  forma  de  envenenamento.  Então,  foi

evidenciado que os moradores das casas próximas a esse tipo de aplicação aérea sofrem

da mesma intoxicação que o trabalhador da figura 14, e a única diferença está no grau

da intoxicação. 

As intoxicações agudas podem se manifestar de 3 formas: a leve, moderada ou

grave, e seus sintomas podem variar de acordo com o tipo de intoxicação  (CALDAS,

2000).  Com  isso,  foram  relacionados  os  tipos  de  intoxicação  e  os  sintomas

apresentados. A figura 16 mostra o slide que foi apresentado. 

 

Figura 16: Slide apresentado em sala informando os sintomas da intoxicação aguda

A abordagem da intoxicação crônica se deu logo em seguida, sendo a principal

responsável por contaminação em zonas urbanas, e essa forma também afeta o meio

ambiente.  Então,  esse  tipo  de  envenenamento  está  associado  ao  cotidiano  de  todos

presentes em sala, e dessa forma foram discutidas as possibilidades de contaminação

encontradas nas cidades, sendo elas: 

● Alimentos:  Frutas  contaminadas,  arroz  e  feijão  contaminados,

vegetais processados contaminados, entre outros (PERES; MOREIRA, 2003)

● Água:  Contaminação  de  mares,  rios,  reservatórios,  águas

Subterrâneas e lagos (MOREIRA et al, 2012).  
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● Bioacumulação (SANTANA; CAVALCANTE, 2016).

 

As  consequências  destas  contaminações  são  inúmeras,  assim,  foram

apresentados e discutidos os principais efeitos causados no meio ambiente e no corpo

humano. Como forma de organização, foram exibidos primeiramente as consequências

no meio ambiente, sendo elas: 

 

● Insetos: Morte de Abelhas,  Aedes aegypti resistentes, morte de

larvas  e    desenvolvimento  (NOCELI;  ROAR;  ZACARIN;  MALASPINA,

2021). 

● Peixes: Intoxicação, alteração fisiológica, redução da população e

bioacumulação (SANTANA; CAVALCANTE, 2016).

● Anfíbios: Danos ao DNA e girinos com alterações Bioquímicas

(VASCONCELOS, 2014)

● Extremamente  tóxicos  para  crustáceos,  artrópodes,  anelídeos,

nematelmintos etc. (PERES; MOREIRA, 2003)

E após os efeitos na natureza, foram mostrados os principais efeitos nos seres

humanos. A morte é o mais grave. A figura 17 mostra o slide que abordou esses efeitos:

Figura 17:  Slide apresentado em sala informando os sintomas da intoxicação crônica em 
humanos
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Após  essa  discussão  sobre  o  uso  de  pesticidas  e  seus  principais  efeitos,  foi

levantado um questionamento: “Mesmo com todos os riscos apresentados, por que ainda

usamos os agrotóxicos?” 

Como era esperado, visto que o início da aula foi baseado nessa discussão, a

questão da alimentação da população foi a resposta escolhida pela turma. De fato, essa é

uma resposta plausível, já que em 2050 a população atingirá 9 bilhões de pessoas, e a

agricultura orgânica não suportaria essa demanda. Assim, faz-se o necessário o uso dos

pesticidas. O predomínio da agricultura orgânica também acarretaria um maior preço

final dos produtos agrícolas, devido ao alto custo para a produção dos alimentos e a

menor produtividade. Seguindo na linha econômica,  foi  mostrado aos alunos que os

agrotóxicos são responsáveis por inúmeros empregos, sendo os principais nas indústrias

de produção, transportes e aplicação. Foi lembrado, também, que a base econômica do

Brasil  é  a  produção  agrícola,  ou  seja,  a  diminuição dela  resultaria  num decréscimo

econômico do país. Foi concluído que ainda não há formas alternativas que substitua os

agrotóxicos sem causar um grande impacto econômico. O último fator de importância

mostrado foi  o auxílio na saúde pública, visto que é fundamental  para o combate a

vetores de diversas doenças, como por exemplo o Aedes Aegypti. 

Esse momento foi marcado como o final da aula, partindo então para a última

pergunta  do  dia,  “Agrotóxicos,  vilões  ou  mocinhos?”.  E  assim,  iniciaram-se  os

preparativos para o Júri simulado.

 

4.3  Júri Simulado 

4.3.1  Preparo para o Júri Simulado 

O preparo  para  o  Júri  Simulado  se deu  com a  escolha  dos  grupos,  sendo o

primeiro  defensor  da utilização dos agrotóxicos,  o  segundo contrário  ao  uso dessas

substâncias, e o terceiro, o corpo de jurados. Neste momento, foi explicado aos alunos o

objetivo  do  Júri  Simulado,  que  teria  como  tema  a  manutenção  da  liberação  dos

Agrotóxico no estado do Rio de Janeiro e que o professor seria o juiz.  Assim, foram

distribuídos para  os  dois  primeiros  grupos  artigos  relacionados  ao objetivo de  cada

grupo, e foi disponibilizado tempo para os estudantes estudarem os artigos distribuídos,
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realizarem novas pesquisas e prepararem seus argumentos. Essa etapa do processo foi

marcada por divergências quanto ao tempo disponibilizado para cada turma, devido ao

número de aulas cedidas por cada escola. O colégio privado disponibilizou as 4 aulas

em horários seguidos, sendo então oferecidos 40 minutos aos alunos para se preparem

para o Júri simulado, enquanto o C. E. Walter Orlandini também disponibilizou as 4

aulas, porém divididas em 2 aulas por dia. Os alunos desta escola,  então,  tiveram 1

semana para se preparar para a prática.

4.3.2  Júri Simulado: Colégio e Curso Facto 

Após  o término dos quarenta  minutos  de  preparação  a  sala  foi  arrumada de

acordo com um tribunal. Ao centro, porém em lados opostos, estavam localizados os

grupos que serviram de defensores e  opositores  à utilização dos pesticidas.  Ao lado

direito do juiz foi posicionado o corpo de jurados. A figura 18 ilustra a organização da

sala.

Figura 18: Esquema da organização da sala de aula para a realização do Tribunal Simulado.

A  composição  do  grupo  favorável  à  utilização  de  agrotóxicos  era  de  2

advogados de defesa e três testemunhas4. De forma semelhante, os opositores possuíam

três testemunhas e dois advogados. O grupo de jurados foi composto por 5 alunos. Com

a definição  das  funções  de  cada  aluno,  pode-se  iniciar  o  julgamento,  seguindo um

roteiro pré-programado. 

4 Os nomes das testemunhas são fic cios, escolhidos pelos próprios alunos.
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O primeiro momento do Júri se deu com a apresentação do caso por parte do

Júri, junto com a determinação de que cada grupo teria 10 minutos para apresentar seus

argumentos, e que após essa fase eles poderiam convocar suas testemunhas. Assim, a

acusação teve a palavra inicial, e cada grupo teve direito à réplica e à tréplica frente aos

argumentos apresentados. 

Essa dinâmica inicial teve como marco uma grande quantidade de informações

apresentadas  pelos  alunos.  Cada  grupo  soube  explorar  muito  bem  as  informações

cedidas e coletadas. 

Como argumento inicial, a acusação trabalhou com os pontos listados abaixo. É

possível ver na figura 19 o manuscrito da maioria dos argumentos utilizados. 

●  Não é possível negar os efeitos dos agrotóxicos 

●  Mesmo com a utilização dessas substâncias ainda há fome no

Brasil

●  Aumento do número de câncer provocado pelos agrotóxicos

●  Morte de abelha

 Figura 19: Lista de argumentos apresentados pelos alunos pertencentes ao grupo de 
acusação. 

A acusação iniciou sua argumentação dizendo que os efeitos dos agrotóxicos são

inegáveis e que a utilização dessas substâncias vem causando diversos problemas para o

ser humano e para o meio ambiente, e isso precisa ser freado. Um desses problemas é o

aumento do número de câncer, uma vez que diversos estudos comprovam a relação do

crescimento dessa doença com o aumento da utilização da substância em questão. Além

disso,  é  visto  também um aumento da mortalidade de abelhas,  a que também estão

relacionados com agrotóxicos.  Na visão desse grupo, o principal motivo da utilização

dos pesticidas é o interesse econômico, além de argumentarem que se a comida fosse

distribuída de maneira mais justa, não seria necessária a utilização dessas substâncias. 
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Após a argumentação inicial apresentada pela acusação, a defesa teve direito à

réplica.  O advogado apresentou contra-argumentos para os pontos mencionados pelo

grupo inicial. O primeiro contra-argumento foi que, de fato, não é possível negar os

efeitos  dos  agrotóxicos,  porém  morte  de  abelhas  e  doenças  associadas  a  essas

substâncias são consequência de um mal uso delas, visto que muitos agricultores não

seguem as devidas recomendações. Já o segundo foi que a fome de fato ainda existe, e é

devido  a  uma má distribuição  dos alimentos,  porém sem os  defensivos  agrícolas  o

cenário seria muito pior.  

A  tréplica  da  acusação  foi  baseada  na  responsabilidade  dos  fabricantes  de

agrotóxicos.  Segundo o grupo,  eles  deveriam responder  por  todas  as  consequências

causadas  pelos  seus  produtos.  A acusação também acrescentou  o argumento de que

pesquisas mostram a presença de diversos pesticidas nas águas, e como consequência,

são  ingeridos  por  seres  humanos  e  animais,  podendo  ter  efeitos  irreversíveis.  A

finalização da tréplica se deu expondo que no Brasil não há uma fiscalização efetiva

sobre a utilização dos pesticidas, e que o uso é indiscriminado. 

A palavra  foi  passada para  a  defesa,  que  teve  a  oportunidade  de  expor seus

argumentos. Nesse momento, foi possível perceber que durante a exposição do ponto de

vista  desse  grupo  não  se  utilizou  o  nome  agrotóxicos  e  nem  pesticidas,  mas  sim

defensivos  agrícolas.  O  objetivo  desta  mudança  de  nomenclatura  era  tornar  essas

substâncias mais aceitáveis. Os argumentos trabalhados por esse grupo foram: 

●  Garantia de colheita abundante

●  Os defensivos agrícolas otimizam o tempo de manejo de uma

lavoura (gerando economias para os agricultores e minimizando o preço final do

produto) 

●  Alimentos  mais  acessíveis,  visto  que  agricultura  orgânica  é

muito mais caro

●  Combate de doenças

●  Geração de empregos 

●  Essencial para a economia do país  

Ao apresentar  os pontos escolhidos para defender,  o grupo desenvolveu seus

argumentos. Os alunos focaram na ideia econômica. Primeiramente, eles expuseram que

os  defensivos  agrícolas  proporcionam  uma  colheita  abundante  e  assim  garantem  a
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distribuição de alimentos para todo o país. Além disso, eles otimizam o tempo de uma

lavoura e com isso é possível ter economias com combustível  e com horas trabalhadas

pelos  funcionários;  assim,  estes  fatores,  somados  ao  fato  de  que  a  colheita  será

abundante, terão como resultado um menor  preço final do produto, se comparado à

agricultura  orgânica.  Outro  ponto  trabalhado  foi  no  auxílio  à  saúde  pública.  Foi

mostrado que os agrotóxicos contribuem no controle de roedores e insetos por todo o

país,  auxiliando,  por  exemplo,  no  combate  à  malária  e  outras  doenças.  Por  fim,

mostraram que a base econômica do país é a agricultura,  e que,  além da venda dos

insumos agrícolas, este setor gera diversos empregos, e por isso é fundamental garantir

uma produção forte, para que a economia se mantenha estável e assim possa garantir

desenvolvimento econômico. 

Após a exposição dos argumentos da defesa, a acusação teve direito à réplica. O

grupo contrário à utilização dos pesticidas apresentou algumas reportagens, mostrando

que as exportações dos produtos agrícolas do Brasil estavam ameaçadas, devido a altas

taxas  de  agrotóxicos  encontradas  nesses  alimentos,  e  também  pelo  país  permitir

substâncias  que  foram  banidas  em  diversos  países  desenvolvidos.  Com  isso  eles

encerraram  a  réplica,  e  a  palavra  passou  ao  outro  grupo.  Como tréplica,  a  defesa

argumentou que essas reportagens foram só ameaças, e que de fato nenhum país deixou

de comprar  produtos  agrícolas  brasileiros,  visto  que  os  estudos  sobre  os  problemas

causados pelos agrotóxicos ainda são incertos. Após a tréplica da defesa, foi encerrada a

apresentação dos argumentos, e foi dado o direito de convocação das testemunhas. 

Os grupos tiveram o direito de convocar duas testemunhas fictícias. O primeiro a

convocar foi a acusação. O grupo contrário à utilização de pesticidas escolheu um “casal

de irmãos” – o José e sua irmã mais nova, Maria.  A primeira testemunha convocada foi

a Maria, filha de um pequeno apicultor. Ela e sua família têm a sua residência e criação

de  abelhas  ao  lado  de  uma  grande  lavoura,  onde  a  fazenda  vizinha  realiza

frequentemente  aplicações  aéreas  de  agrotóxicos.  A testemunha  relatou  que  cresceu

nesse local, e que a produção vizinha teve início durante a sua adolescência. A história

prosseguiu com o relato de que após o início das aplicações de pesticidas na fazenda as

abelhas de sua família apresentaram uma alta taxa de mortandade. Como consequência,

a produção de mel da família caiu drasticamente, e sua renda foi muito afetada. Para

tentar amenizar os efeitos da diminuição da produtividade do mel, a família passou a

fazer o cultivo de algumas hortaliças e leguminosas, fazendo-se necessária a utilização

de agrotóxicos. O depoimento da testemunha prosseguiu, relatando que seu pai faleceu
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por conta de câncer,  e seu irmão mais velho apresentava a  mesma doença,  além de

outras complicações. Foi relatado por ela que muitas vezes seu pai e seu irmão ficavam

expostos  diretamente  aos  agrotóxicos  utilizados  por  eles,  e  também  oriundos  das

aplicações aéreas da fazenda vizinha. Além disso, relatou que eles consumiam água de

um poço cavado em sua propriedade, e a testemunha alega possível contaminação por

essas substâncias. Ela encerrou seu relato, e a palavra foi passada para os advogados de

defesa, que iniciaram o interrogatório.  

Como primeira  pergunta,  os  advogados  questionaram quanto  ao histórico  de

câncer da família, se os avôs da interrogada apresentaram essa doença. A testemunha

não soube informar,  pois não chegou a conhecê-los.  O segundo questionamento foi

sobre a água consumida pela família, quando foi questionado se a testemunha conseguia

provar se a água de fato apresentava algum defensivo agrícola,  e ela não conseguiu

provar. Após ouvir as respostas, a defesa encerrou as perguntas, passando então para a

convocação da segunda testemunha da acusação. 

A segunda testemunha fictícia convocada foi o José, como citado anteriormente,

irmão da Maria. O primeiro momento de seu testemunho foi marcado pela reafirmação

dos  relatos  que  sua  irmã  apresentou.  Ele  seguiu  relatando  que  após  os  primeiros

incidentes com as mortes das abelhas, ele e seus pais entraram em contato com o dono

da fazenda, que não tomou providências. Foi relatado também que houve contato com

as autoridades, porém nada foi feito. Ele e sua família foram expostos por longos anos

aos  agrotóxicos,  e,  como já  relatado,  o  pai  veio  a  falecer  por  câncer,  e  o  João  se

encontrava com a mesma doença. Ele teme que a exposição prolongada também afete a

sua mãe e a  sua irmã. A sua produção de mel foi  muito afetada,  e  a  sua produção

agrícola quase não dá para o sustento dele e da sua família, e com isso não há recursos

para eles se mudarem. O discurso foi finalizado, e novamente a palavra foi passada aos

advogados de defesa, que tiveram o direito de interrogar a testemunha.

A defesa perguntou qual o câncer que a testemunha e seu pai apresentavam, e

imediatamente foi respondido: câncer de pulmão e leucemia. A segunda pergunta foi

quanto  aos  órgãos  responsáveis,  pois  desejavam  saber  quais  órgãos  a  testemunha

buscou. João respondeu que foi à polícia e tentou entrar em contato com o IBAMA, mas

não obteve sucesso, visto que o local em que ele morava era muito isolado e conseguir

um  telefone  era  difícil.  Assim,  encerraram-se  os  depoimentos  das  testemunhas  de

acusação, e iniciou-se a convocação das testemunhas de defesa. 
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As testemunhas escolhidas  pelos  advogados de  defesa  foram dois  produtores

rurais, sendo o primeiro um pequeno agricultor que faz uso de agrotóxicos há anos, e o

segundo,  um grande  produtor,  que  também faz  uso  dessas  substâncias.  O  pequeno

agricultor  foi  o  primeiro  a  fazer  o  relato,  apresentando-se  como  Antônio.  Seu

depoimento se iniciou contando que trabalha com a agricultura desde muito cedo e que

nem sempre usou pesticida.  Antes da utilização dessas  substâncias,  a produção dele

tinha grandes perdas, e havia um custo muito alto para fazer a manutenção, assim ele

passou a fazer  uso das substâncias em questão,  tendo uma melhora significativa na

qualidade dos produtos, uma grande diminuição nas perdas e uma redução drástica nos

custos de produção. Ele relatou também que antes de fazer a utilização dos pesticidas

procurou cursos sobre a realização de aplicação e segurança, além da aquisição de todo

equipamento de proteção necessário, fechando assim seu depoimento. 

A  palavra  foi  passada  para  os  advogados  de  acusação,  com  o  direito  a

interrogação da testemunha. Assim, a primeira pergunta realizada foi quanto tempo a

testemunha faz uso de agrotóxicos, sendo 7 anos a resposta. A segunda pergunta foi

quanto ao acesso e ao custo do curso sobre pesticidas. Seu Antônio relatou que fez o

curso pela internet e que não lembrava o valor que havia pago. Essa resposta marcou o

encerramento das perguntas. 

A segunda testemunha de defesa foi convocada, o Pablo, um grande agricultor.

Sua fazenda emprega diversos funcionários, e ele utiliza agrotóxico em suas plantações.

O  relato  da  testemunha  foi  baseado  na  geração  de  empregos.  Segundo  Pablo,  sua

fazenda emprega diversos funcionários, por isso a utilização dos defensivos agrícolas.

Com o baixo custo da produção, é possível aumentar a folha de pagamento e aumentar a

produção, com isso, além da geração de empregos, é possível pagar um salário – o qual

ele  chamou de digno. O relato continuou com a  forma como a aplicação é  feita:  é

obrigatório  o  uso  de  todo  o  equipamento  de  proteção,  além  de  seguir  todas  as

recomendações  de  segurança.  No seu  quadro  de  funcionários,  constam engenheiros

agrônomos para monitorar todas as aplicações da substância em questão. Ele concluiu

dizendo  que  a  utilização  de  defensivos  agrícolas  é  fundamental  para  a  geração  de

empregos na região onde ele mora, e que sem eles não seria possível a manutenção de

grande parte do quadro de funcionários de sua fazenda. 

Ao fim do relato da última testemunha, a palavra foi passada aos advogados de

acusação, para interrogarem o Pablo. A primeira pergunta levantada pela defesa é se

algum funcionário já apresentou algum tipo de câncer. A resposta recebida foi que sim,
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já que, devido ao grande quadro de funcionários, as chances de alguém apresentar essa

doença ou qualquer outra são altas, porém a testemunha alega que não há relação com a

aplicação  de  agrotóxicos,  sendo um caso  isolado.  Os advogados  perguntaram como

poderia ter certeza da não relação do câncer com pesticidas, e a testemunha alegou que

garantiu  ao  funcionário  acompanhamento  médico  e  que,  ao  descobrir  a  doença  do

funcionário, pediu a realização de estudos de monitoramento da água, ar e alimentos, e

foi concluído que não havia relação da enfermidade com o uso dos pesticidas. Assim,

foi  encerrada  a  fase  de  audição  das  testemunhas,  e  concedeu-se  um tempo para os

advogados planejarem suas estratégias para a última etapa do júri simulado. 

Passado o tempo estipulado para preparação dos argumentos finais, a palavra foi

passada para os advogados de acusação. Como argumentação final, esse grupo iniciou

falando que as áreas agrícolas do país cresceram 48%, e a utilização de agrotóxicos nas

lavouras  cresceu  770%,  sendo  este  último  um  crescimento  descontrolado.  Eles

chamaram a atenção para a mortandade de abelhas relatada pelas primeiras testemunhas.

De acordo com eles, em apenas 3 meses mais de 452 milhões de abelhas morreram no

território brasileiro e que, nesse ritmo, todas as abelhas poderiam desaparecer, tendo

como consequência inúmeros problemas para os seres vivos. Disseram que, além disso,

os casos de câncer ocasionados por agrotóxicos são mais do que comprovados, e que

João,  uma  das  testemunhas,  e  o  seu  pai,  falecido,  tiveram câncer  por  conta  dessas

substâncias.  Eles  faram  também  que  as  empresas  de  pesticidas  não  têm  nenhuma

responsabilidade quanto às consequências do uso dos seus produtos e que deveriam ser

responsabilizadas.  Os casos como o do Antônio são raros,  pois poucos tem acesso a

cursos com orientações sobre os agrotóxicos e aos equipamentos de proteção, que só

servem para intoxicação aguda, não protegendo das intoxicações crônicas. Por fim, a

acusação  sugeriu o banimento dos pesticidas no Rio de Janeiro,  visto  que os  riscos

trazidos com eles são muito altos,  e que a não utilização não acarretaria fome, caso

ocorra uma distribuição igualitária dos alimentos. 

A última fala se deu por parte da defesa, que iniciou o argumento voltado para a

quantidade de empregos gerados. Tomaram como exemplo a fazenda do Pablo, onde

tem  inúmeros  funcionários.  Além  disso,  citou  também  os  empregos  gerados  pelas

indústrias e transportadoras. Sobre a necessidade da utilização, eles continuaram com o

argumento de que a distribuição, por mais efetiva que seja, não conseguiria suprir toda a

demanda, e o que garante a alimentação são os agrotóxicos. Por fim, ainda lembraram

da  utilização  dos  pesticidas  no  combate  a  vetores  de  doenças,  auxiliando  a  saúde
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pública. Como conclusão, a defesa estabeleceu que o problema não está nos agrotóxicos

e, sim, nos responsáveis pela aplicação, tomando como exemplo a fazenda vizinha das

testemunhas de acusação. Mostraram que todas as embalagens do produto em questão

têm instruções de aplicações e precauções, que devem ser seguidas à risca, e que o uso

deve ser feito com auxílio de profissionais. 

Com a argumentação da defesa foi encerrada a última etapa das argumentações,

e partiu-se então para a decisão do júri. Porém, antes do veredito, foi dado um tempo

para que os jurados pudessem se reunir e decidir qual seria a decisão. Após a reunião do

corpo de jurados, foi estabelecida a sentença: o júri, de forma unânime, decretou um

impasse. O corpo de jurados alegou que as argumentações de ambos os grupos foram

superficiais, constatando que só houve citação de dados, sem apresentação de provas

concretas sobre as informações fornecidas. Essa decisão encerrou o Júri Simulado. A

figura 20 mostra o veredito dos jurados na íntegra. 

Figura 20: Veredito do júri simulado realizado no Colégio Facto.

4.3.3  Júri simulado: Colégio Estadual Walter Orlandini 

O júri simulado no colégio Walter Orlandini começou com duas diferenças em

relação ao Facto: a primeira é que o professor que cedeu a turma para a escola solicitou

a inclusão de outra turma de terceiro ano, que não havia participado da aula anterior,

assim estes foram colocados para compor o corpo de jurados. A segunda diferença é que

a prática ocorreu no auditório da escola, onde o espaço era maior, e a distribuição dos

participantes sofreu uma leve alteração. Assim, a organização do tribunal se deu com o

juiz em cima do palco do auditório e centralizado, a defesa localizada ao lado direito do

juiz,  a  acusação  ao  lado  esquerdo,  e  o  júri  em  frente.  Nessa  situação,  durante  o

depoimento das testemunhas, elas se posicionavam em cima do palco, à direita do juiz.

A figura 21 exibe a organização do auditório.
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Figura 21: Configuração do auditório para o Júri Simulado – C. E. Walter Orlandini

 As composições dos grupos participantes foram: um advogado de defesa e um

de acusação,  duas  testemunhas de acusação e 3 testemunhas de defesa.  O corpo de

jurados foi composto por 21 pessoas. O primeiro momento do Júri seguiu conforme a

aplicação anterior: inicialmente ocorreu a apresentação do caso por parte do Juiz e a

determinação de que cada grupo teria 10 minutos para apresentar seus argumentos, e

após essa  fase  eles  ganhariam o  direito  de  convocar  suas  testemunhas.  De maneira

análoga à anterior, a acusação teve a palavra inicial e cada grupo teve direito à réplica e

tréplica, frente aos argumentos apresentados.

Esse primeiro momento foi marcado então pela exposição dos argumentos que

ambos os grupos trabalhariam. É interessante ressaltar que os grupos souberam utilizar

muito bem os artigos que foram disponibilizados, todas as argumentações feitas pelos

advogados foram comprovadas por eles, que sempre, após a sua, fala exibiam a fonte de

onde extraíram as informações. 

A palavra  inicial da acusação  foi  marcada  por argumentos  parecidos com os

apresentados  pelo  grupo  de  acusação  dos  alunos  da  escola  privada.  Os  pontos

trabalhados foram: 

● Contaminação da água 

● Contaminação dos alimentos 

● Aumento do número de câncer 
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● A utilização e os seus interesses econômicos

A acusação  iniciou  sua  argumentação  trazendo  uma  reportagem sobre  a

contaminação  da  água,  que  mostrava  que  25%  das  cidades  brasileiras  tiveram

agrotóxicos  detectados  em suas  águas.  Eles  enfatizaram que  esses  dados  foram

obtidos por meio dos dados cedidos pelo Ministério da Saúde. O grupo continuou

falando que esse problema é agravado pelos altos níveis de agrotóxicos encontrados

em diversos alimentos. Para confirmar os dados citados, o grupo apresentou um

artigo científico mostrando que foi encontrado um elevado índice de agrotóxicos

em  laranjas.  Logos,  eles  seguiram  dizendo  que  essa  ingestão  de  pesticidas  é

altamente  prejudicial  à  saúde  humana  e  à  dos  animais,  levando  a  graves

intoxicações. Assim, eles relacionaram essa ingestão de agrotóxicos com o aumento

de diversos tipos de câncer,  exibindo resultados de pesquisas que comprovavam

esta relação.  Para concluir a exposição dos seus argumentos, o grupo enfatizou os

objetivos  da utilização  dos pesticidas,  considerando que  para  eles,  o  uso dessas

substâncias é somente por interesses financeiros, deixando a saúde em último plano.

Como  réplica,  a  defesa  argumentou  que  os  dados  da  revista  são

interpretativos e que podem estar sendo distorcidos, e que os estudos mostrando a

contaminação de alimentos são casos à parte, porque os agricultores fazem o uso

errado  dos  defensivos  agrícolas.  Durante  a  tréplica,  a  acusação  insistiu  na

veracidade dos dados que trouxeram. 

A  palavra  foi  passada  para  a  defesa,  que,  antes  de  apresentar  seus

argumentos,  fez um adendo sobre o termo agrotóxico, dizendo que essa palavra

marginalizava  os  defensivos  agrícolas,  sendo  este  o  termo  correto  e  assim

prosseguiram  a  sua  argumentação.   Os  pontos  trabalhados  por  eles  para  sua

argumentação foram:

●  O uso de agrotóxicos é fundamental para economia do país 

● Agricultura orgânica é extremamente cara

● Não há fiscalização para o uso incorreto dos defensivos agrícolas 

●  O uso desses defensivos auxilia na saúde pública 

A defesa iniciou sua fala mostrando a importância dos agrotóxicos, já que a base

econômica brasileira é dependente da agricultura. Assim, a utilização dos defensivos
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agrícolas é fundamental para a manutenção dessa base e para a economia do país. Eles

apresentaram  também  outras  influências  dessas  substâncias,  que  seriam  de  suma

importância para diversos brasileiros, sendo o setor da agricultura responsável por um

grande número de empregos, de maneira direta ou indireta, em todas as regiões do país.

Seguindo  a  linha  econômica,  o  grupo  argumentou  que  a  agricultura  orgânica,  se

comparada com a convencional, apresenta um custo extremamente elevado, não sendo

acessível a todos. Desta forma, com o alto custo do produto, a geração de empregos

seria muito menor, e o preço final dos alimentos ficaria extremamente alto, logo faltaria

comida em muitas casas. Além disso, esse grupo contra-argumentou a questão da alta

incidência de câncer. Eles trabalharam a ideia de que os defensivos agrícolas são usados

de maneira errada e excessiva no país, e não há um órgão responsável pela fiscalização

deles. Se existisse um controle e um rigor na hora da aplicação, não haveria problemas

com essas substâncias.   Por fim, o último argumento apresentado por eles foi  sobre

questão da saúde pública, pois os defensivos agrícolas são fundamentais para o controle

de pragas e doenças, uma vez que, sem o uso deles, piolhos, ratos, baratas e diversos

vetores de doenças não teriam suas populações controladas. 

A  réplica  da  acusação  consistiu  em  dizer  que  mesmo  com  uma  aplicação

controlada  os  agrotóxicos  são  prejudiciais.  E  que  a  saúde  pública  faz  uso  de

agrotóxicos, mas com quantidades ínfimas se comparado com a agricultura, e seus usos

deveriam ser restringidos. A tréplica da defesa seguiu a reafirmação do que foi  dito

anteriormente. Esse momento foi marcado por uma exaltação dos dois grupos. 

Encerrado  o  momento  de  argumentação,  deu-se  entrada  ao  período  de

convocação  das  testemunhas.  Assim,  a  acusação  teve  o  direito  de  convocar  a  sua

primeira testemunha. O primeiro convocado foi o Erivaldo, que contou que seu filho

apresentou câncer devido à contaminação do lençol freático, e a água do poço que eles

consumiam era oriunda deste lençol. Assim, sua família ficou exposta a essa substância,

e seu filho apresentou a doença. Após o relato da testemunha, a palavra foi passada à

defesa, que questionou se ele havia trazido alguma prova concreta sobre a contaminação

da água. A resposta dada pelo Erivaldo foi negativa. 

A  segunda  testemunha  levantada  pela  acusação  foi  a  empresária  Sara,  que

realizou estudos sobre os níveis de agrotóxicos presentes na água e nos alimentos. Os

seus estudos  concluíram que  um quarto  da  água  brasileira  estava  contaminada  com

diferentes tipos de agrotóxicos, e que diversos alimentos estudados apresentavam altos

níveis dessas substâncias. Ela conclui dizendo que todas as pessoas que entrarem em
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contato com essa água estarão em risco. A defesa questionou a validade dos estudos e

perguntou se Sara trouxe  o resultado das  suas pesquisas.  Prontamente  a  empresária

apresentou o resultado para o tribunal. 

A  terceira  testemunha  convocada  foi  por  parte  da  defesa,  a  engenheira

agrônoma,  “Carla”.  Esta  é  responsável  por  aplicações  de  agrotóxicos  em  diversas

fazendas e alega ser especialista no assunto, tendo desenvolvido vários estudos na área.

Ela relata que, se os defensivos agrícolas forem aplicados de maneira correta, não há

risco nenhum para o ser humano e nem para o meio ambiente. Encerrado o seu relato, a

acusação perguntou à testemunha como ela poderia atestar a segurança das substâncias

em questão, e a resposta recebida foi que existem diversos estudos que comprovam. A

segunda pergunta feita pela acusação é se a testemunha trouxe alguma prova concreta

para o tribunal. Carla respondeu que não, mas que seria fácil conseguir evidências que

comprovem seu relato. 

A  quarta  e  última  testemunha  convocada  foi  por  parte  da  defesa.  Pode-se

destacar  essa  testemunha,  pois  ela  não  é uma pessoa,  mas  sim a  personificação  do

agrotóxico,  que  veio  trazer  o  seu  relato  durante  o  seu  próprio  julgamento.  Logo,  a

defesa  trouxe  o  próprio  réu  para  depor.  Em  seu  depoimento,  o  agrotóxico  iniciou

falando que ele não seria mau, porém as pessoas é que fazem a utilização errada dele.

Ele falou também que a sua criação foi para ajudar a humanidade, pois com a sua ajuda

era possível produzir comida o suficiente para alimentar todo mundo, e que a fome só

existe devido à má distribuição de alimentos. Assim, se fizessem um bom uso dele, não

haveria problema nenhum. Encerrado o depoimento do agrotóxico, a palavra foi passada

para a acusação, que não apresentou perguntas, encerrando o período de testemunhas.

A  etapa  final  do  júri  simulado  iniciou  com  a  acusação  apresentando  suas

considerações  finais  para  os  jurados.  Os  advogados  de  defesa  argumentaram que  a

utilização de pesticidas é de alta periculosidade para o ser humano e para o ambiente, e

que pesquisas que evidenciam sua relação com diversas doenças são cada vez maiores e

conclusivas. Casos como o de Erivaldo serão cada vez mais frequentes se a utilização

continuar, e o número de mortes será cada vez maior. Eles também falaram que técnicas

alternativas para evitar a utilização dos agrotóxicos,  como a agricultura orgânica e a

hidropônica, devem ser utilizadas para que as gerações futuras não sintam os efeitos dos

agrotóxicos,  visto  que  além  da  morte  de  seres  humanos,  diversos  animais  estão

condenados, causando um desequilíbrio enorme na natureza. 
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A defesa finalizou dizendo que o problema é a utilização errada dos agrotóxicos,

que, por sua vez, trazem muitos benefícios para o Brasil. Eles defenderam que, caso os

defensivos  agrícolas  sejam  banidos,  haverá  falta  de  comida  para  os  brasileiros,  e

ocorrerá  uma crise  econômica,  visto  que esse setor  gera  diversos  empregos para  os

brasileiros. Ademais, a base econômica do país será muito afetada e, ainda, a produção

terá um aumento significativo no seu custo, o que acarretará um grande aumento do

preço final  do produto,  e consequentemente haverá mais dificuldades para a compra

destes. Além disso, a defesa argumentou que, se os defensivos agrícolas forem banidos,

ocorrerá  um grande  descontrole  em diversas  doenças,  podendo ocasionar  uma crise

sanitária. Após a fala dos dois grupos, foi finalizada a participação deste, e o júri entrou

em recesso para a reunião dos jurados. 

Terminada a reunião dos jurados,  o juiz anunciou o veredito.  Por 18 votos a

favor e 2 contra, o júri apoiou a manutenção da utilização dos agrotóxicos, apresentando

a justificativa de que ainda não há uma alternativa eficiente para substituí-los sem afetar

toda a  parte  econômica,  e o alto  desemprego que a decisão contrária  acarretaria  foi

fundamental para essa decisão, visto que boa parte da população brasileira é dependente

da agricultura de maneira direta ou indireta.  Eles continuaram dizendo que, por mais

que  alguns  estudos  indiquem a  relação  de  agrotóxicos  com diversas  doenças,  esses

estudos  ainda  não  são  conclusivos  e  nem unânimes.  Além disso  a  substituição  dos

produtos  agrícolas  dependentes  de  agrotóxicos  por  produtos  oriundos da  agricultura

orgânica se torna inviável, uma vez que os orgânicos apresentam preços elevados. Com

isso,  o  acesso  seria  restringindo  a  pessoas  com  maiores  rendas  e  assim  faltariam

alimentos na mesa de famílias mais pobres. Com essa decisão o júri foi encerrado. 

5. Avaliação dos Recursos

Devido ao tempo cedido pelas escolas ser curto para a aplicação de todas as

atividades, foi realizada uma avaliação oral em ambas as instituições, e as perguntas

foram divididas em dois questionários, sendo um investigativo, para saber a opinião dos

alunos  sobre  a  proposta  inicial  e  as  dificuldades  que  sentiram,  e  um  questionário

avaliativo com a finalidade de avaliar o projeto como um todo. 

5.1  Questionário Investigativo 
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1) Vocês enfrentam alguma dificuldade com o projeto?

Os alunos de ambas escolas negaram dificuldades 

2) Os artigos científicos foram de fácil compreensão?

No geral, os alunos sentiram dificuldades na linguagem que o artigo científico

apresenta e consequentemente, na compreensão do texto, porém, de acordo com eles,

não foi um obstáculo para a realização das atividades.

3) O que vocês acharam da temática?

Eles  aprovaram a  escolha  do  tema  para  a  realização  do  trabalho.  Um aluno

considerou  o  tema  atual,  e  alguns  concordaram  dizendo  que  “sempre  aparecia  na

televisão”. 

4) Vocês já possuíam algum conhecimento sobre essa temática escolhida?

Os  alunos  do  Facto  responderam  que  sim,  visto  que  anteriormente  estes

realizaram uma atividade envolvendo o tema apresentado. Já para os alunos do C. E.

Walter Orlandini a resposta foi mista,  alguns apresentavam conhecimentos,  e outros,

não. 

5.2 Questionário Avaliativo 

1) O que vocês acharam da aula?

Todos responderam que gostaram. 

 

2) Gostariam de ter mais aulas como essa?
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Todos  responderam que  sim.  Isso  mostra  que  essa  abordagem,  quebrando  o

paradigma de sala de aula, atrai o aluno e o auxilia na compreensão dos conteúdos que

são passados. 

3) Como foi a experiencia de vocês com esta aula? 

As  respostas  foram  positivas.  Foram  obtidos  comentários  como  “apresentou

informações  que  eu  nem imaginava  que  existia”,  e  “Víamos  os  agrotóxicos  e  não

tínhamos noção do que eles causavam”.

4) O que vocês sugerem para melhorar este projeto?

Os alunos responderam que as aulas precisavam de mais tempo. Eles relataram

que no primeiro momento, na aula expositiva, foram apresentadas muitas informações

em pouco tempo. 

  

6.  Conclusões

.  Neste  trabalho,  foi  possível  notar  uma disparidade  das  grades  curriculares

apresentadas. Isto se dá devido ao Facto possuir o dobro da carga horária de química

durante  todo  o  ensino  médio,  se  comparado  com  o  C.  E.  Walter  Orlandini.  Essa

diferença é uma consequência direta do investimento que ambas as escolas recebem. A

escola pública tem seus recursos vindo diretamente do governo, e atualmente vivemos

em um momento em que esses investimentos estão cada vez menores, tornando assim a

educação  pública  cada  vez  mais  sucateada.  Já  a  escola  privada  tem  seus  recursos

oriundos do pagamento das mensalidades, e dessa forma consegue bancar a diferença de

carga horária, posto que seu objetivo principal é a aprovações no vestibular, para assim

justificar  o  investimento  realizado  pelos  pais  na  escola.  Esta  realidade  apresentada

evidencia que no Brasil a educação é tratada como mercadoria, e não como um direito.

A construção  da  contextualização  se deu desde  o início da aula.  Desde  esse

momento, os alunos já apresentavam alguns conhecimentos de funções orgânicas, e a

partir desse conhecimento, foi possível construir novos conceitos e desenvolvê-los de
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maneira mais  sólida.  Assim, o quiz  se mostrou importante para o  aluno retomar  os

conceitos já conhecidos e trabalhar os aprendidos. A escolha da temática foi efetiva para

a proposta apresentada, visto que para a contextualização é importante trabalhar com

situações reais para o aluno, a fim de tornar o ensino interessante e estabelecer uma

importância para a aprendizagem de tal conteúdo. 

O júri simulado encerrou a contextualização, permitindo que o aluno trabalhasse

os conceitos  aprendidos em sala  de aula,  e assim fosse confrontado  com a situação

social  e  política  em que  está  inserido.  Foi  possível,  então,  desenvolver  sua  própria

opinião sobre o assunto e com isso, tornando-se um sujeito ativo da sociedade, sendo

capaz de tomar decisões a respeito do assunto em questão. 

A  análise  dos  vereditos  apresentados  exibiu  uma  grande  diferença  entre  as

escolas.  Os jurados da instituição privada focaram suas argumentações  nas questões

ambientais e da saúde, com a questão econômica e a fome sendo pouco exploradas. Já

na escola pública é possível ver uma inversão dos pontos apresentados no veredito: a

questão econômica foi o ponto central da sentença dada pelos jurados. Essa diferença

apresentada nos vereditos é reflexo das realidades socioeconômicas dos alunos, já que

os  estudantes  do  Facto,  que  apresentam  maior  renda,  não  demostram  preocupação

quanto à fome e ao desemprego, e os alunos do Walter Orlandini, que apresentam uma

renda menor, mostraram um grande receio nesses dois pontos, o que leva a crer que,

possivelmente, eles convivem diariamente com uma dessas situações. 

Por fim, para futuras aplicações dessa aula, ficou claro ser necessário um maior

tempo de trabalho, visto que os alunos acharam que alguns conteúdos foram passados

de uma forma muito rápida.  
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8. Apêndices 

Aqui estão presentes os questionários aplicados e o roteiro elaborado para o júri

simulado.

Apêndice 1: Questionário Investigativo 

1) Vocês enfrentaram alguma dificuldade com o projeto?

2) Os artigos científicos foram de fácil compreensão?

3) O que vocês acharam da temática?

4) Vocês já possuíam algum conhecimento sobre a temática escolhida?

Apêndice 2: Questionário Avaliativo 

1) O que vocês acharam da aula?

2) Gostariam de ter mais aulas como essa?

3) Como foi a experiencia de vocês com esta aula? 

4) O que vocês sugerem para melhorar este projeto?

Apêndice 3: Roteiro do júri simulado  

Abaixo  tem-se  um  roteiro  elaborado  previamente  para  a  realização  do  júri

simulado. Trata-se de uma sugestão de planejamento a ser seguido. É importante que o

professor deixe os alunos livres para escolher os elementos participantes dessa prática. 

Tema: Manutenção dos agrotóxicos no estado do Rio de Janeiro 

Participantes:

● Juiz 

● Advogado de defesa

● Advogado de acusação 

● Testemunhas (Divididas igualmente) 
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● Júri (Priorizar um número ímpar de pessoas) 

Abaixo estão algumas sugestões de testemunhas. As escolhas são dos alunos, e

não necessariamente precisam escolher as mencionadas. 

- Defesa: 

● Produtor Rural 

● Trabalhador Rural 

● Representante do Governo 

● Representante da população 

- Acusação:

● Ambientalista 

● Trabalhador (Possível vítima) 

● Representante da população 

● Representante da OMS

Etapas organizacionais (Não precisam ser realizadas no mesmo dia da prática):

Etapa 1: Divisão da turma em grupos: Defesa e Acusação 

Etapa 2: Escolha das funções (escolha dos alunos) 

Etapa 3: Distribuição das bibliografias separadas previamente pelo professor 

Após  a  realização  dessas  etapas,  é  preciso  dar  tempo  aos  alunos  para  a

organização dos argumentos que irão trabalhar. Um intervalo de 1 semana apresentou-se

como um tempo ideal. 

Roteiro:
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- Juiz: Abre a sessão, apresenta o caso e convoca os advogados

-  Advogado  de  Acusação:  Recebe  o  direito  de  fala  (apresentação  dos

argumentos) 

- Réplica (advogado de defesa)

- Tréplica (advogado de acusação) 

- Advogado de Defesa: Recebe o direito de fala (Apresentação dos argumentos)

- Réplica (advogado de acusação)

- Tréplica (advogado de defesa)

- Convocação das testemunhas 

-  Testemunha de acusação (após a palavra desta, a defesa ganha o direito de

questioná-la) 

Testemunha de defesa (após a palavra desta, a acusação ganha o direito de

questioná-la) 

-  Após  a  participação das  testemunhas,  a  palavra  é  passada à  acusação

(Argumentação final desse grupo)

-  Encerrada a fala da acusação, a defesa ganha a palavra  (Argumentação

final)  

- Juiz: Pausa e convocação do corpo de jurados 

- Leitura do veredito (priorizar a realização desta pelos jurados) 

- Juiz: Encerramento 
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