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RESUMO

Essa monografia baseou-se na abordagem dos aspectos sociais, políticos e
econômicos, relacionados ao uso de armas químicas ao longo da História, com
ênfase nos episódios contemporâneos, destacando as Grandes Guerras Mundiais.
Assim a Química foi apresentada aos alunos como resultado de uma construção
humana ao longo do tempo, conforme as circunstâncias de dada época e local, por
meio de uma sequência didática abrangendo a influência do desenvolvimento e da
ética científica durante a História. O tema gerador foi o desenvolvimento e emprego
de armas químicas e a atividade de júri simulado foi a principal estratégia de ensino.
O projeto foi aplicado aos discentes do 1º período do Ensino Médio integrado ao
curso técnico de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro (IFRJ- Campus São Gonçalo), durante três semanas, com um
encontro por semana, composto de dois tempos de 50 minutos. A avaliação do
projeto foi feita principalmente por meio da análise de conteúdo, através da coleta,
sistematização e análise dos dados obtidos na atividade de júri simulado. Observouse que os discentes utilizaram argumentos políticos, históricos, econômicos e sociais
para defender e justificar os seus argumentos, relacionando o desenvolvimento
científico-tecnológico ao contexto politico e social da época. De modo que a
argumentação, o dialogo e a problematização de questões envolvendo a ética no
Ensino Técnico se mostrou um caminho promissor para a formação de profissionais
conscientes do seu papel na sociedade e de suas responsabilidades quanto futuros
profissionais de Química.
Palavras Chave: Armas Químicas, Ética, História da Ciência, Júri Simulado,
Sequência Didática.

ABSTRACT

The project developed in this monograph was based on the social, political and
economic aspects, related to the use of chemical weapons throughout history, from
antiquity to contemporary episodes, highlighting the Great World Wars. Thus
Chemistry was presented to students as a result of human construction over time,
according to the circumstances of a given time and place, through a didactic
sequence covering the influence of development and scientific ethics during History.
The generating theme was the development and use of chemical weapons and the
simulated jury activity was the main teaching strategy. The project was applied to the
students of the 1st period of High School integrated to the technical course of
Chemistry of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio de
Janeiro (IFRJ- Campus São Gonçalo), during three weeks, with one meeting per
week, composed of 50-minute two-stroke engine. The evaluation of the project was
done mainly through content analysis, through the collection, systematization and
analysis of the data obtained in the simulated jury activity. It was observed that the
students used political, historical, economic and social arguments to defend and
justify their arguments, relating scientific-technological development to the political
and social context of the time. So the argumentation, the dialogue and the
problematization of issues involving ethics in Technical Education have shown a
promising path for the formation of professionals aware of their role in society and
their responsibilities as future chemistry professionals.
Keywords: Chemical Weapons, Ethics, History of Science, Simulated Jury, Didactic
Sequence.
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1. INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios científicos é estimular a capacidade de
problematização do sujeito que se propõe a conhecer o mundo. Problematizar é
promover a abertura do pensamento, isto é, torná-lo crítico (OLIVEIRA, 2010). A
argumentação, o diálogo e a problematização envolvendo questões éticas na escola
podem ser um caminho promissor.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino
Médio, o bloco disciplinar correspondente às Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias, objetiva “compreender e utilizar a ciência, como elemento de
interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de
sentido prático” (BRASIL, 2000, p. 13). O documento também destacou alguns
objetivos e diretrizes que, caso implementados podem contribuir para a
contextualização sociocultural, promovendo assim interfaces entre a ética e o ensino
científico. Dentre eles destacam-se:
Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia,
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e na
capacidade humana de transformar o meio. Compreender as ciências como
construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem para
acumulação, continuidade e rupturas de paradigmas, relacionando o
desenvolvimento cientifico com a transformação da sociedade. Entender o
impacto das tecnologias associadas as ciências naturais, na sua vida
pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento
e na vida social (BRASIL, 2000, p. 13).

Ao estabelecer as diretrizes para os conhecimentos de Química os PCNs do
Ensino Médio, destaca:
A história da química, como parte do conhecimento socialmente
produzido deve permear todo o ensino de química, possibilitando ao aluno a
compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus
avanços, erros e conflitos. A ciência deve ser percebida como uma criação
do intelecto humano, também submetida a avaliações de natureza ética.
(BRASIL, 2000, p. 31)

Portanto, a História da Química por seu caráter reflexivo, e por contribuir com
a interpretação realista da Química, ou seja, do fazer científico, deve ser mais
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explorada no Ensino Médio. A História da Química permite uma aproximação entre o
objeto de estudo e o estudante, pois evidencia que a Química é construída por
homens e mulheres comuns, sujeitos a erros e acertos como qualquer pessoa, e
influenciados pelas questões vigentes da sociedade (GOMES; BARBOSA, 2013).
O estudo da História da Ciência possibilita que o aluno desfaça alguns mitos
que tendem a distanciar a Ciência e os cientistas do resto da sociedade, visto que,
os alunos passam a enxergar que não há verdades absolutas e incontestáveis na
Ciência, que esta é construída pouco a pouco, por experimentos, remodelações,
releituras, questionamentos e discussões (GOMES; BARBOSA, 2013).
Pensando nisso, o projeto desenvolvido nessa monografia baseou-se na
abordagem dos aspectos sociais, políticos e econômicos do desenvolvimento
científico ao longo da História. Trazendo questões sobre a ética e o desenvolvimento
tecnológico para o ambiente escolar, levando os alunos ao questionamento,
pensamento crítico e argumentação das questões que permeiam a sociedade e a
Ciência.
Assim a Química foi apresentada aos alunos como resultado de uma
construção humana ao longo do tempo, conforme as circunstâncias de dada época e
local, por meio de uma sequência didática abrangendo a influência do
desenvolvimento e da ética científica durante a História, usando o desenvolvimento
e emprego de armas químicas como tema gerador. Utilizando-se o júri simulado
como recurso didático, a fim de se promover o desenvolvimento das habilidades de
argumentação, interpretação, imaginação, do senso crítico e da criatividade dos
estudantes.
Cabe ressaltar que o projeto foi aplicado em uma escola participante do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), programa do
Governo Federal que tem como objetivo o aperfeiçoamento e a valorização da
formação de professores para a educação básica. De modo a inserir os estudantes
no contexto das escolas públicas durante sua formação acadêmica, para que
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
Universidade e de um professor da escola em questão. Consequentemente,
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inserindo os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas,

tecnológicas

e

práticas

docentes

de

caráter

inovador

e

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo
de ensino-aprendizagem (CAPES, 2008).

1.1.1. Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Brasil
O projeto em questão foi aplicado em uma Escola Técnica, logo com
características e necessidades diferentes de uma Escola Regular, com isso, a
proposta foi pensada levando-se em consideração a demanda do colégio e dos
alunos ali inseridos. Assim, buscou-se proporcionar uma visão mais crítica e
reflexiva a cerca do fazer científico, quebrando com os paradigmas de que a Ciência
é aproblematizada, apolítica, neutra e responsável pela melhoria da qualidade de
vida humana.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.475/96 inclui a
qualificação para o trabalho nos objetivos do Ensino Médio, conforme o inciso II do
artigo 35°, “[...] a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” (BRASIL, 2015, P.47).
Entende-se que preparar para o emprego é ensinar a fazer algo, visando
inserir o jovem no mercado de trabalho. Preparar para o trabalho é não só capacitar
para o mercado de trabalho, mas também desenvolver a auto realização,
qualificação profissional e exercício consciente da cidadania, de forma a não se
perder a formação integral do jovem.

Nessa perspectiva, o trabalho pode ser

definido como atividade transformadora do homem sobre a natureza, a fim de se
produzir os bens necessários, não só a sua própria subsistência, mas também à
sociedade (PEREIRA, 2009).
A escola técnica de nível médio traz consigo um histórico de significados
pejorativos, desvalorização, e muitas vezes é associada a conhecimentos precários,
formação de mão de obra barata, entre outros. Esta imagem é diretamente ligada a
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sua origem no Brasil, que data dos tempos de Brasil Colônia, quando D. João VI
veio com a família real ao Brasil. Criaram-se então oficinas para que deficientes e
pobres em geral aprendessem a fazer coisas que serviriam à Família Real. Desde o
início a população pobre tinha um ensino mais precário, enquanto a população rica
tinha um ensino melhor e mais abrangente (PEREIRA, 2009).
A formação técnica aliada à formação geral tem potencial de ampliar no
educando a capacidade de análise, síntese, observação, a possibilidade de
estabelecer melhores relações humanas, de adaptar-se ao mundo técnico, de
aperfeiçoar qualidades pessoais. Neste contexto, as escolas técnicas federais
apresentam um equilíbrio entre as disciplinas de formação geral e o conjunto
estritamente técnico, com carga horária para estágio. Se preocupando com a
formação geral, para uma melhor compreensão de mundo, e possuem instalações
adequadas aos tipos de cursos que oferecem, por terem um orçamento maior que
as da rede estadual (PEREIRA, 2009).

1.2. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
O presente trabalho tem como objetivo elaborar, desenvolver e avaliar uma
sequência didática que articula fatores históricos, sociais, políticos e econômicos
associados ao tema gerador armas químicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Utilizar técnicas de ensino-aprendizagem não tradicionais em Ciências;



Refletir sobre ética na Ciência com alunos do Ensino Técnico;



Abordar a História da Ciência no ensino de Química;
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Possibilitar que os estudantes entendam as interações entre a Ciência, a
Tecnologia e a Sociedade;



Debater as dimensões humanas e sociais da prática científica e suas
consequências;



Estimular a pesquisa e a articulação entre os conhecimentos químicos,
históricos e sociais através da formulação de um estudo dirigido sobre armas
químicas;



Estimular a reflexão e a criatividade, e avaliar a capacidade argumentativa
dos alunos através da estratégia educativa de um júri simulado;

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ensino de Química, já há algum tempo, vem sofrendo com a falta de
interesse e dificuldades dos alunos, em parte devido ao modo de apresentação e ao
excesso de conteúdos ministrados em um curto espaço de tempo, entre outras.
Consequentemente, há um desafio em despertar o interesse dos alunos pela
Química, o que costumamos ouvir, são relatos por parte dos alunos, de que
detestam e não conseguem ver aplicação do que é dado sem sala de aula no seu
dia a dia (SANTIAGO, 2012).
No ensino tradicional, o conhecimento científico vem sendo tratado de forma
dissociada da realidade, com objetivos, conteúdos e estratégias de ensino distantes
da realidade dos alunos e das necessidades requeridas para a formação de futuros
cidadãos. Uma forma de combater essa tendência é abordando a História da
Ciência, esta pode proporcionar ao estudante a compreensão da Ciência como uma
atividade essencialmente humana, inserida no seio de outras atividades,
reconhecendo sua estrutura dinâmica e não algo pronto e acabado (SANTIAGO,
2012).
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No século passado, durante os anos 80, o ensino era centrado quase
exclusivamente na necessidade de fazer com que os estudantes adquirissem
conhecimentos científicos. A eficiência de um professor, ou transmissor de
conteúdos, era medida pela quantidade de páginas repassadas aos alunos, ou
nesse caso, aos receptores de conteúdo. Era necessário que os discentes se
tornassem familiarizados com as teorias, os conceitos e os processos científicos
(CHASSOT, 2007).
Hoje em dia, não podemos, nem devemos conceber propostas para um
ensino de Ciências sem a inclusão dos aspectos sociais e pessoais dos estudantes,
nos currículos competentes. Neste aspecto, a alfabetização científica surge como
uma forma para potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais
comprometida com a formação integral do aluno (CHASSOT, 2007).
Para Laugksch (1999), o conceito de alfabetização científica pode ter várias
interpretações e significados, visto que depende do que se considera necessário que
o público saiba sobre Ciência e que público é esse. Suas várias interpretações
resultam em um conceito mal definido, disperso e até controverso.
Neste sentido, o termo alfabetização é normalmente interpretado como
habilidade para ler e escrever. Entretanto, as extensões desse termo sugerem que
os seus aspectos semânticos são muito importantes. Deste modo, uma definição
absoluta sobre a alfabetização científica é uma ideia impraticável. Por ser
essencialmente um conceito social, ele varia em diferentes eras do tempo, regiões
geográficas, condições sociais e de comunidade (LAUGKSCH, 1999).
Segundo Chassot (2007), a Ciência é uma linguagem, assim, ser alfabetizado
cientificamente é saber ler a linguagem que a natureza está escrita. Logo, um
analfabeto científico é aquele incapaz de ler o universo. Deste modo, a alfabetização
científica comporta um conhecimento dos fazeres cotidianos da Ciência, da
linguagem científica e da decodificação das crenças adquiridas a ela.
Há os que propõem a utilização da alfabetização científica como uma
ferramenta para a correção de ensinamentos distorcidos, visando principalmente
conhecimentos presentes no dia-a-dia do grande público, em particular os que são
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apresentados com imprecisão pelos meios de comunicação. Entretanto, podemos
pensar mais amplamente na possibilidade de proporcionar aos discentes uma
melhor compreensão das manifestações do universo, ao entenderem a Ciência.
Neste contexto, a Ciência pode ser considerada como uma linguagem construída
pelos homens e pelas mulheres, a fim de elucidar o nosso mundo natural
(CHASSOT, 2007).
Conforme anunciado por Chassot (2007), é imprescindível uma oposição ao
presenteísmo, à vinculação exclusiva ao presente, sem olhar para o passado e
consequentemente sem perspectivas para o futuro. Assim como é necessária uma
oposição ao cientificismo, isto é, à crença exagerada no poder da Ciência e
atribuição à mesma de fazeres apenas benéficos, visão ainda muito presente na
nossa sociedade, especialmente nas salas de aula e livros didáticos. Portanto, é
preciso considerar a linguagem como uma construção humana, logo, mutável e
suscetível a erros. Sendo desejável que os alfabetizados cientificamente não
tivessem apenas a leitura do mundo em que vivem facilitada, mas que entendessem
as necessidades de transformá-lo para melhor, sem fazer um mau uso da
Tecnologia.
De modo que o isolamento da Ciência de outras manifestações culturais
pode resultar na falta de entendimento desta pelo público, consequentemente os
cidadãos respondem à Ciência com uma mistura de medo e formalidade. Todavia,
elevados níveis de alfabetização científica perante a população são traduzidos em
um maior suporte a Ciência. Quanto mais a população entende sobre os objetivos,
processos e capacidades da Ciência, menores serão as expectativas irreais que o
mesmo terá da Ciência. (LAUGKSCH, 1999).
Há nesta dimensão a busca por um ensino de Ciências que contemple os
aspectos históricos, as dimensões ambientais, posturas éticas e políticas da Ciência
e da Tecnologia. De modo que poderíamos pensar na alfabetização científica como
a possibilidade da população apropriar-se de conhecimentos científicos e
tecnológicos necessários para o seu desenvolvimento no cotidiano, ajudando a
resolver os problemas e as necessidades de saúde e sobrevivência básica, a
tomada de consciência das complexas relações entre a Ciência e a Sociedade
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(CHASSOT, 2007). Não se esquecendo de considerar a Ciência como parte da
cultura de uma nação.
Dessa forma, a alfabetização científica é o conhecimento que devemos
possuir para entender os resultados e produtos científicos. Assim, mais do que
conhecer fatos, conceitos e teorias científicas, devemos também compreender um
pouco sobre a história e a filosofia das Ciências. Uma abordagem utilizando a
História da Ciência tem capacidade de possibilitar o aprofundamento de reflexões
sobre a natureza da Ciência. Analogamente, contribui para o estudo sobre a
elaboração e a transformação de conceitos, bem como a analise das relações entre
Sociedade e Ciência, nos conduzindo ao seu reconhecimento como atividade
humana e mutável. Ademais, ajuda a romper com a ideia de superioridade e
predestinação do conhecimento científico (SNATIAGO, 2012).
É primordial não pensarmos na Ciência como pronta, acabada, como uma
nova e dogmática religião, pois a sua marca, hoje em dia, é justamente à incerteza.
Antigamente a Ciência postulava sobre leis eternas, definitivas, atualmente ela nos
propõe novos desafios a serem investigados, passando a ser o universo das
probabilidades, e não das certezas (CHASSOT, 2007).
Portanto, é necessário reduzir o ensino de conteúdos inúteis, superados,
disponíveis nos livros didáticos ou acessíveis no mundo virtual, e ensinar aquilo que
é negado aos discentes, mais ainda, ensinar o que não é desejável que os discentes
aprendam. A sala de aula não deve ser feita de palanque político-partidário, contudo,
devemos ter consciência que a Ciência não é neutra e que o conhecimento está a
serviço de alguém, de modo que o ensino de Ciências não pode ser neutro,
aproblematizado, e deve levar os alunos constante reflexão (CHASSOT, 2007).
Neste contexto, cabe levar a ética à sala de aula, esta pode ser pensada
como parte da filosofia que se preocupa em racionalizar o desejo de justiça e a
harmonia, e os meios de alcançá-las. As discussões a cerca da ética envolvem
questões antropológicas, ontológicas e morais, entretanto, estes diferentes aspectos
não caracterizam algo como sendo ético. Para Chassot (2007), as análises que
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interrogam se um determinado ato é ético tem dimensões sociais muito amplas no
tempo e no espaço.
Consequentemente, os impactos positivos e negativos advindos do uso da
Química são justificativas mais do que suficientes para defender a alfabetização
científica em Química. Este conhecimento se faz necessário para que o cidadão
tenha uma visão crítica dos acontecimentos que o cercam e, deste modo,
proporciona o seu posicionamento nas inúmeras questões envolvendo a Química no
seu cotidiano (SANTIAGO, 2012).

2.1.1. Júri Simulado como estratégia de ensino
O uso de júri simulado em sala de aula é uma estratégia com potencial de
promover o aprendizado dos discentes, contribuindo para o desenvolvimento da
interpretação, da imaginação, do senso crítico, da expressão oral e da
argumentação. Justamente por exigir que os alunos envolvidos na atividade se
expressem oralmente a todo o momento, colaborando significativamente para o
desenvolvimento argumentativo.
A atividade consiste basicamente em uma dinâmica de grupo a ser utilizada
na abordagem de temas problematizadores, que envolvam polêmicas e divergência
de opiniões (VENCESLAU, 2009). Neste estudo, a prática do júri simulado foi
desenvolvida no Ensino Médio integrado ao curso Técnico, em uma escola da Rede
Pública Federal. Entretanto, ela pode ser usada em quaisquer níveis e modalidades
de ensino.
Particularmente, as controvérsias geradas em torno do desenvolvimento e
uso de armas químicas, na história mundial, tornam a elaboração do júri simulado
uma ótima estratégia didática para investigar a pertinência e as contribuições de
uma abordagem que priorize as dimensões históricas e filosóficas da ciência.
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2.1.2. Educação para a cidadania sob a perspectiva CTSA (Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente)
De acordo com os Parâmetros Curriculares nacionais (PCN) do Ensino Médio:
[...] as competências e habilidades cognitivas e afetivas
desenvolvidas no ensino de química deverão capacitar os alunos a
tomarem suas próprias decisões em situações problemáticas,
contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como
pessoa humana e como cidadão. (BRASIL, 2000, p. 32)

Deste modo, fazem-se necessárias novas formas de ensinar. Aprender
Ciências pode deixar de ser apenas uma obrigação que sacrifica a memória e
instrumentaliza o raciocínio, tornando-se uma atividade relevante e criativa. Uma
alternativa é correlacionar os conteúdos vistos em sala de aula com as questões que
permeiam a nossa sociedade e que possibilitam o crescimento dos alunos intelecto
e criticamente, fomentando assim a cidadania.
Ensinar Química a fim de se formar cidadãos significa ensinar o conteúdo
com o intuito primordial de desenvolver no aluno a capacidade de participar
criticamente nas questões da sociedade, isto é, tomar decisões fundamentadas em
informações e ponderando as consequências decorrentes de tal posicionamento
(SANTOS; SCHETZLER, 1996).
Trata-se de formar alunos que possam atuar de forma responsável na
sociedade em que vivemos, na qual a Química atua como instrumento para a
investigação, produção de bens e desenvolvimento socioeconômico, interferindo
diretamente no cotidiano das pessoas.
O objetivo da educação de ciências é desenvolver cidadãos responsáveis
num mundo cada vez mais afetado pela Ciência e Tecnologia. De modo que os
estudantes entendam as interações entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade, as
dimensões humanas e sociais da pratica científica e suas consequências.
(AIKENHEAD, 2005)
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Uma das falhas relacionadas ao currículo tradicional de ciências é que este se
concentra em imagens míticas sobre a Ciência e os cientistas. O que gera uma
imagem distorcida da realidade, e muitos estudantes viram cidadãos que tomam
decisões baseadas nesses mitos sobre a natureza e os aspectos sociais de
empreendimentos científicos. (AIKENHEAD, 2005)
Quando não só o currículo, como também o professor, não considera a
dificuldade dos alunos em transformar a ciência tradicional e abstrata, em
conhecimento aplicado, a Química acaba perdendo a utilidade, o que leva ao
desinteresse e estudo mecânico. De modo que o currículo só será significante para
os alunos, se houver um enriquecimento e valorização das identidades pessoais e
culturais dos mesmos. (AIKENHEAD, 2005)
Uma politica curricular CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio
Ambiente) tem vários propósitos entrelaçados, dentre eles, tornar os aspectos
humanos e culturais da Ciência e Tecnologia mais acessíveis e relevantes para os
estudantes, ajudar os alunos a pensarem mais criticamente, solucionar seus
problemas com criatividade, e principalmente a tomarem boas decisões no dia a dia
em contextos relacionados à Ciência. Deste modo, aumentando o compromisso com
a sua responsabilidade social e gerando interesse no aprendizado da Ciência
(AIKENHEAD, 2005).
Os dois principais motivos que levaram ao surgimento do movimento CTSA
nas décadas de 1960 e 1970 foram: a impressão negativa das consequências da
industrialização, os questionamentos sobre o papel social e as consequências da
atividade científica e dos produtos tecnológicos. Também foram discutidas questões
éticas referentes ao desenvolvimento cientifico e a ausência de participação popular
nas decisões públicas (CONRADO; EL-HANI, 2010).
No ensino de ciências ocorria a reprodução de conhecimentos considerados
como verdades absolutas. O avanço científico e tecnológico, advindo da
industrialização, e o lançamento de novos produtos para facilitar a vida do ser
humano foram alguns fatores que tiveram como consequência a confiança plena da
sociedade na ciência (CONRADO; EL-HANI, 2010).
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Essa supervalorização gerou três concepções que constituem:


O mito do cientificismo, a neutralidade cientifica, na medida em que se
acredita que a Ciência não está vinculada a sociedade e os cientistas e
seus produtos são neutros e livres de controvérsias ou interesses.



O mito da salvação, ou perspectiva salvacionista, quando se a acredita
que a Ciência é sempre benéfica e que a tecnologia resolve ou poderá
resolver todos os problemas da humanidade.



O determinismo científico, em que se crê que o conhecimento científico
é sempre verdadeiro, superior e inquestionável.

Esses mitos estão aliados à concepção linear do desenvolvimento do
conhecimento científico, no qual se concebe que os desenvolvimentos científico,
tecnológico, econômico e social, são consequências um do outro (CONRADO; ELHANI, 2010).
Na concepção clássica, a Ciência e a Tecnologia estariam afastadas de
interesses, opiniões ou valores sociais. Salvo interferências distantes, a Ciência e a
Tecnologia promoveriam o bem estar social ao desenvolver os instrumentos
necessários para a promoção de uma vida humana cada vez melhor. Entretanto,
hoje sabemos que esta consideração linear entre Ciência, Tecnologia e Sociedade é
extremamente ingênua (BAZZO, 2003).
A Ciência em sua concepção tradicional é tida como um empreendimento
autônomo, objetivo, neutro e baseado na aplicação de um código de racionalidade
distante de qualquer interferência externa. Deste modo, o desenvolvimento científico
é concebido como um processo regulado por código de racionalidade autônomo
alheio a fatores externos sejam eles sociais, políticos, psicológicos, dentre outros.
Contudo, a própria História da Ciência mostra que inúmeras ideias científicas
surgem por múltiplas causas, sem necessariamente seguir um procedimento padrão
ou regulamento (BAZZO, 2003).
O movimento CTSA tem ganhado força justamente tentando romper com
possíveis visões deformadas a cerca da Ciência, dentre elas, a visão aproblemática
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e aistórica na qual o conhecimento é transmitido sem ilustrar quais foram os
problemas que geraram a sua construção, evolução, as dificuldades, etc. reforçando
a concepção linear da ciência, sem considerar a influência de fatores externos no
seu desenvolvimento. Há também a visão individualista, em que os conhecimentos
científicos são apresentados como obras de gênios isolados, sem reconhecer o
trabalho coletivo e a cooperação entre equipes. Já na visão descontextualizada ou
socialmente neutra, não são mencionadas as complexas relações CTSA e atrelando
a imagens dos cientistas a seres “acima do bem e do mal”, enclausurados em torres
de marfim e distantes das tomadas de decisões. Esta visão pode ser relacionada ao
determinismo científico, a crença de que o conhecimento científico é superior, logo a
supervalorização dos cientistas (BAZZO, 2003).
Portanto, o enfoque CTSA surgiu para questionar os valores, interesses e a
ideologia envolvida nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade (CONRADO;
EL-HANI, 2010). Uma abordagem CTSA na Educação Química tende a desenvolver
uma orientação central que estimula as identidades culturais dos alunos, suas
futuras contribuições como cidadãos para a sociedade, e seus interesses em tornar
útil e pessoal, o conhecimento científico e tecnológico.

2.1.3. Filosofia da Química e Ensino
Lazlo (1999) salienta que os químicos desenvolveram uma linguagem interna
e muito peculiar, o que dificulta a aprendizagem por parte dos alunos, especialmente
os que não pretendem se tornar futuros químicos, fazendo-se necessária uma
alfabetização científica, a fim de se romper essa barreira na educação científica.
Sjöström (2007) ressalta que a Química tem um discurso aproblematizado,
sem reflexão, e que os objetivos da pesquisa e da educação em química não estão
claros. O discurso da Química está baseado em objetivismo, positivismo e
racionalismo, mas tais visões são adotadas sem reflexão a respeito. Com isso,
Sjöström defende a integração de perspectivas filosóficas, históricas e socioculturais
na pesquisa e na educação em química. Tais medidas podem proporcionar não só
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uma visão mais critica e reflexiva aos profissionais da área, mas também da
melhoria da sua imagem pública, já que hoje em dia esta imagem está relacionada à
neutralidade, a geração de progresso e melhorias para a sociedade moderna.
Ericksen (2002) propõe que a formação dos químicos incorpore análises
históricas, filosóficas e sociológicas sobre o desenvolvimento científico, discutindo
também os valores que regem este desenvolvimento. Tal perspectiva propiciaria
reflexões éticas que, incorporadas à educação, seriam levadas a prática dos
químicos, além de servir para que a sociedade em geral refletisse mais sobre a
Química, num processo de desmitificação da neutralidade científica.
O estudo da sua natureza, seus conceitos, modelos, teorias, etc., são
compartilhados pela Filosofia da Química e pesquisas em Educação em Química. A
Filosofia Química propõe analises que abrem possibilidades de direcionar critérios
de seleção de conteúdos para ensiná-la, além de proporcionar um entendimento
mais profundo sobre a mesma, podendo ajudar os educadores a promoverem
melhores explicações no ensino dessa Ciência (LEMES; PORTO, 2013).
A Filosofia da Química é um meio de procurar fundamentar, avaliar e
explicitar as particularidades da Química, o que contribui para a construção de
formas de ensiná-la, enfatizando que o fazer químico e o ensino de química devem
estar próximos, mas não são equivalentes. Para “ensinar química” admite-se a
necessidade de maior reflexão sobre diferentes posicionamentos filosóficos,
havendo necessidade de apresentar aos alunos as controvérsias sobre o tema,
explicitando os prós e contras de cada vertente. A imposição da perspectiva realista
para alunos de Ensino Médio pode afastar os alunos por não conseguirem
compreender a correspondência entre teoria, modelo, representação e evidência
experimental (LEMES; PORTO, 2013).
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3. METODOLOGIA
A escola escolhida para desenvolver o projeto foi o Instituto Federal Do Rio de
Janeiro – Campus São Gonçalo (IFRJ), situada no bairro Neves em São Gonçalo.
Essa escola faz parte do grupo de escolas parceiras do PIBID UFF-Química/Niterói.
A metodologia foi aplicada em uma turma de 1 º p e r í o d o do Ensino Médio do
Curso Técnico de Química, durante o primeiro bimestre referente ao ano letivo de
2017, em contra turno.
A metodologia foi desenvolvida por meio da aplicação de uma sequência
didática (SD), que consiste em um conjunto de atividades, estratégias e intervenções
planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do conteúdo ou
tema proposto seja alcançado pelos alunos. Acredita-se que, por meio desta
estratégia, haja avanço na apropriação do ensino, que as concepções dos escolares
possam ser conhecidas, permitindo as intervenções dos docentes assim que
necessárias. Sendo assim, uma ação democrática aos alunos (LEAL; ROÇAS).
A elaboração do projeto envolveu três etapas:

Etapa I
Pesquisa bibliográfica: A etapa foi iniciada pela consulta dos parâmetros que
regem a educação brasileira, através da leitura dos PCN e da LDB. Seguido do
estudo da História da Química, visando determinar o que abordar e como fazer.
Partiu-se então para a fundamentação teórica, onde foi consultado na literatura
textos abordando a filosofia da Química, o ensino CTSA e o ensino de Química na
formação cidadã.
Iniciou-se a pesquisa sobre sequência didática e uso de armas químicas ao
longo da história. Em seguida, foram pesquisados os recursos didáticos
estimuladores para o ensino de Química englobando questões históricas, filosóficas
e sociais. Além de diversas pesquisas para a idealização do projeto, da sequência
didática e de estratégias para abordar e debater a ética na Ciência.
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Etapa II
Elaboração e Execução da SD: Etapa de preparação da diagnose escrita, da
aula debate, seleção de armas químicas para a produção de um estudo dirigido
sobre armas químicas, roteiro do júri simulado, pré-relatório e relatório do júri
simulado. A SD elaborada englobou: diagnose escrita, aula expositiva dialogada
com uso de recurso multimídia, estudo dirigido de armas químicas, produção e
pesquisa de júri simulado.
A aplicação da SD foi feita em três semanas, logo em três encontros,
conforme mostrado abaixo.
1º encontro – Conhecendo as concepções prévias dos alunos e aula sobre
armas químicas e a ética na ciência (Duração: 1h e 40min)
Na

primeira

semana,

utilizou-se

aula

dialogada

articulada

ao

desenvolvimento de um estudo dirigido a ser feito em casa, partindo de um
questionário diagnóstico para análise das concepções prévias dos alunos.
A história do uso e desenvolvimento das armas químicas foi organizada de
forma cronológica, desde a antiguidade até episódios contemporâneos. O encontro
foi finalizado com a proposta da atividade de júri simulado, uma estratégia de ensino
com potencial de promover o aprendizado dos estudantes e desenvolver suas
habilidades argumentativas, em que os discentes deveriam se organizar em grupos
de defesa, acusação, júri popular e juiz para a realização do julgamento do réu em
questão.

2º encontro – Prévia Júri simulado (Duração: 50 minutos)
O segundo encontro ocorreu após uma semana e foi caracterizado pela
preparação prévia dos alunos, de modo a propiciar que eles chegassem à atividade
em condições de desenvolver argumentos consistentes e rebater as teses opostas.
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3º encontro – Júri simulado (Duração: 1h e 40 minutos)
No ultimo encontro foi realizada a atividade de júri simulado, uma prática que
simula um tribunal judiciário, onde os participantes têm funções predeterminadas. Os
alunos já haviam se dividido em três grupos, dois grupos debatedores e uma equipe
responsável pelo veredicto (júri popular e juiz). A divisão dos grupos e das etapas do
júri foi baseada no trabalho de (SAVARIS, 2013).
Deste modo, a avaliação dos alunos foi realizada ao longo da aula e durante
a aplicação do júri simulado, tendo como base a diagnose previamente respondida.
O registro dos dados foi feito por meio de áudios, fotos e filmagens, e com
consentimento dos alunos e do professor responsável pela disciplina de Química
Geral I. Outra parte da avaliação foi feita envolvendo as atividades entregues, sendo
elas o estudo dirigido sobre armas químicas e os relatórios do júri simulado.

Etapa III
Avaliação do projeto: A etapa final corresponde à avaliação do trabalho como
um todo, através da coleta, sistematização e análise dos dados obtidos até então.
Parte desta etapa foi baseada na análise de conteúdo, uma metodologia de
pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de documentos e textos.
Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas,
ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus
significados num nível que vai além de uma leitura comum (MORAES, 1999). O
processo da análise de conteúdo consiste de cinco etapas:
1- Preparação das informações;
2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades;
3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias;
4 - Descrição;
5 - Interpretação.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi aplicado aos discentes do 1º período do Ensino Médio integrado
ao curso técnico de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio de Janeiro (IFRJ), com uma faixa etária entre 15-17 anos. Por ser uma escola
técnica, ela possui um perfil integral de ensino, onde as aulas são ministradas seis
dias na semana. O fato dos discentes cursarem ao mesmo tempo Ensino Médio e
curso profissional da área técnica em questão faz com que seu ensino seja
diferenciado, consequentemente há uma responsabilidade maior desses discentes
se comparadas à de alunos de uma escola de Ensino Médio Regular. O campus
conta com mais de 600 alunos (cursos técnicos, de extensão e pós-graduação),
além de 33 docentes. O ingresso para os cursos é feito por meio de concurso
público, logo os alunos ingressantes provem de locais e classes sociais diferentes.

Figura 1: IFRJ - Campus São Gonçalo

Na Figura 1 é exposta a fachada do colégio, que funciona num antigo Centro
Integrado de Educação Pública (CIEP) da região, contando com uma boa
infraestrutura, dentre laboratórios, biblioteca, sala de informática, sala de estudos,
sala de professores, auditório, quadra poliesportiva, sala do Grêmio estudantil e sala
de artes, entretanto não conta com um refeitório ou cantina.
Cabe ressaltar que o professor regente e a autora desta monografia faziam
parte do PIBID e atuavam no IFRJ, sendo assim, este trabalho fez parte das
atividades elencadas para o Projeto PIBID-Química.
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4.1. Pesquisa Bibliográfica
A partir da vivência em sala de aula, como bolsista do projeto PIBID, a autora
observou a defasagem no ensino da História da Ciência e a falta de correlação entre
os conteúdos lecionados nas disciplinas de Química e História, com a Química
sendo ensinada de forma descontextualizada, sem haver menção aos contextos
históricos ou sociais relacionados ao conhecimento científico. Surgiu então a ideia
de unir a Química à História, em um projeto que abordasse a Química como
resultado de uma construção humana ao longo do tempo.
O projeto foi então iniciado através da coleta de material para embasar a
pesquisa bibliográfica, começando pela consulta dos parâmetros que regem a
educação brasileira, pela leitura dos PCN e da LDB. Seguido do estudo da História
da Química, visando determinar o que abordar e como fazer. Partiu-se então para a
fundamentação teórica, onde foi consultado na literatura textos abordando a filosofia
da Química, o ensino CTSA e o ensino de Química na formação cidadã. A partir do
que foi lido, a idealização do projeto começou a tomar forma e a ser lapidada. Com
isso, iniciou-se a pesquisa sobre a história das armas químicas e sua abordagem em
sala de aula, conduzindo a pesquisa para a procura de estratégias didáticas e
atividades a serem desenvolvidas. Durante a elaboração, execução e avaliação do
projeto a pesquisa e coleta de material tornou-se contínua, pautando todas as
atividades a serem realizadas.

4.2. Elaboração e Execução da SD
Incluíram-se aula debate e utilização de um júri simulado. A SD foi organizada
para ser aplicada durante três semanas, com um encontro por semana, composto
de dois tempos de aula de 50 minutos, seu planejamento é ilustrado no APÊNDICE
I. No APÊNDICE II mostra-se o planejamento para cada dia de aplicação da SD.
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4.2.1. Aplicação da SD
1º encontro – Conhecendo as concepções prévias dos alunos e aula sobre
armas químicas e a ética na ciência
Nessa aula, primeiramente foi entregue um questionário diagnóstico
(APÊNDICE III) para análise das concepções prévias dos alunos, em que eles
deveriam responder com base nas suas opiniões e conhecimentos. A turma é
composta por 28 alunos, entretanto 20 alunos compareceram a atividade, suas
respostas às questões de múltipla escolha do questionário diagnostico, são
ilustradas na Tabela 1.

Tabela 1: Questionário diagnóstico, questões múltipla escolha.

Respostas

Sim

Não

Não Sei

Vivemos em um mundo
melhor graças à ciência?

20

0

0

8

0

A ciência e a tecnologia
privilegiam algum grupo
social? Qual?

12
Ricos – 8
Classe Média – 3
Pobres – 0
Outros -1

Nossa expectativa de vida é
maior por causa da ciência e
da tecnologia?

19

0

1

O cidadão interfere nos
avanços científicos e
tecnológicos?

10

5

5

Os cientistas tem
responsabilidade pelo uso
das suas descobertas?

14

4

2
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Analisando as respostas dadas podemos observar que todos os alunos
acreditam que vivemos em um mundo melhor graças à Ciência. Este pensamento
reflete uma tendência social de ter a Ciência como responsável pelo bem-estar
social e melhoria da qualidade de vida. O mesmo se repete ao serem questionados
se a nossa expectativa de vida é maior por causa da Ciência e da Tecnologia. Como
podemos notar nas respostas das questões citadas, há por parte dos alunos a
confiança de que a Ciência e a Tecnologia resolverão ou buscam resolver todos os
problemas sociais, crença ligada ao mito salvacionista da Ciência, indicando uma
visão positivista sobre a Ciência e a Tecnologia (NUNES, 2014).
Ao serem questionados se a Ciência e a Tecnologia privilegiam algum grupo
social, as opiniões se dividiram. Dentro os que acham que sim a maioria considera
os ricos como grupo privilegiado. Refletindo a imagem que a população em geral
tem de que o conhecimento e carreiras científico-tecnológicas são feitos por e para
os mais ricos, justamente por estar diretamente atrelada ao desenvolvimento
econômico de uma nação. Consequentemente as classes mais abastadas teriam
mais acesso e influência aos produtos da Ciência e Tecnologia. Neste contexto, o
debate sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade principalmente nas escolas é uma
maneira de se evitar que os cidadãos não sejam excluídos em debates e questões
envolvendo Ciência e Tecnologia (BANDELLI, 2016), independente de sua classe
social e nível escolar.
Observou-se que eles acreditam que a Ciência e a Tecnologia privilegiam os
ricos, logo as outras classes sociais não tem o mesmo acesso aos produtos da
Ciência, entretanto, acreditam que a Ciência e a Tecnologia é responsável pela
melhoria da qualidade de vida e do mundo em que vivemos. Porém, se essa só
privilegia as classes mais abastadas, será que ela promove a desigualdade social?
Esse questionamento não foi feito aos alunos, mas há uma percepção, da parte
deles, que o desenvolvimento científico-tecnológico não beneficia a todos
igualmente. O que evidencia uma contradição, na ideia geral, de que um maior
desenvolvimento tecnológico corresponda a um maior bem estar social.
Quando questionados se o cidadão interfere nos avanços científicos e
tecnológicos as opiniões se dividiram novamente, metade da turma acreditava que
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sim e a outra metade se dividiu entre os que não sabem e os que acham que não.
Pensamento que reflete o fato de que a Ciência e Tecnologia costumam ser feitas e
desenvolvidas em locais específicos, como universidades e instituições públicas, em
que cidadãos comuns não têm acesso.
A maioria achava que os cientistas tem responsabilidade pelo uso das suas
descobertas, indo contra alguns mitos ligados a ciência, como a neutralidade
científica.
Conforme ilustrado no Quadro 1, quando indagados como são escolhidos os
temas para uma pesquisa científica, a maioria citou a melhoria da qualidade de vida
como fator mais importante, já as razões pessoais do pesquisador foi citada como a
menos relevante. O que reforça a concepção, pelos alunos, de que a ciência e
tecnologia estão atreladas a geração de progresso constante e melhorias para a
sociedade moderna.
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Quadro 1: Questionário diagnóstico, questões discursivas.

Como são escolhidos os temas para uma pesquisa científica? (ordene do menos
importante ao mais importante)
Resposta: Razões pessoais do pesquisador < Razões internas da ciência < Resolver
problemas políticos e econômicos <Melhoria da qualidade de vida.

Em seu cotidiano, os cidadãos usam algum tipo de conhecimento científico na tomada de
decisões? Se sim, qual (is)?
Resposta: (9) Sim (9) Não (2) Não Sei
-“A observação de fatos, logo após uma hipótese do que está acontecendo e uma teoria
que confirme...”
-“quando está chovendo e tem trovões e raios, sabemos que não devemos ficar em locais
abertos...”
-“Com a higiene e uso de álcool em gel devido a certas doenças...”

Você acha importante discutir a história da ciência na escola? Justifique.
Resposta: 19 disseram que sim, 1 não respondeu
-“Pois pode influenciar na nossa vida, escolhas e também a sociedade”
-“Assim estaremos mais aptos para nos colocar em debates sobre a própria ciência”
-“Porque hoje em dia quase tudo é ciência”

-“... é uma informação necessária nas tomadas de decisões”

Ao serem questionados se os cidadãos usam algum tipo de conhecimento

científico na tomada de decisões cotidianas, as opiniões se dividiram com parte da
turma negando ou não sabendo opinar, e outra parte crendo que sim. Dentre os que
acreditavam que o conhecimento científico é usado na tomada de decisões
cotidianas, as justificativas dadas envolviam a resolução de hipóteses, observação
de fatos, saúde e fenômenos meteorológicos. Com relação aos fenômenos
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meteorológicos, percebe-se certa dificuldade em separar o que é conhecimento
científico, do que é conhecimento natural, aquele que é repassado entre as
gerações e no falar popular, muitas vezes dotado de superstições.
Quando indagados se eles achavam importante discutir a História da Ciência
na escola, a maioria respondeu que sim. Dentre as justificativas foi citado que a
Ciência faz parte do mundo em que vivemos, que devemos entender suas
metodologias, que ela influencia nas nossas vidas, que devemos entender o
passado, entre outras. Toda via grande parte das justificativas citava que conhecer a
Historia da Ciência é importante para entendermos como a Ciência evoluiu e como
são feitas as descobertas científicas. Todos os argumentos usados fazem parte da
definição de uma cidadania científica, esta depende de dois fatores, competência e
participação. A competência garante a participação dos cidadãos em debates sobre
ciência e tecnologia. Participação, por sua vez, significa a possibilidade de contribuir,
em qualquer nível de debates e decisões sobre a ciência na sociedade (BANDELLI,
2016).
Após os alunos entregarem o questionário avaliativo a aula foi iniciada com
um dialogo, a fim de introduzir o conteúdo e tornar a aula mais participativa.
Quadro 2: Questões levantadas em aula

“Quando eu falo sobre ética, o que vem a mente de vocês?”
Respostas: -“Boa conduta”
- “Responsabilidade”
- “Respeito”
“E armas químicas? Vocês conhecem alguma?”
Resposta: -“Bomba atômica”
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Neste pequeno diálogo, exemplificado no Quadro 2, pode-se perceber que a
1

ética é associada a uma boa conduta, associação usual ao senso comum, então
partindo dessas respostas buscou-se discutir o que seria ética na Ciência. No
decorrer da aula a discussão sobre ética foi retomada ao serem mostrados cientistas
por traz do uso e síntese de determinadas armas químicas, chamando atenção para
o fato de que esses cientistas acreditavam que estavam tendo uma ‘boa conduta’
científica, logo estavam sendo éticos.
Quando indagados sobre as armas químicas, a única citada foi à Bomba
Atômica. Iniciou-se então uma breve explicação do por que falar sobre ética e da
importância de se estudar a História da Ciência.
Deu-se prosseguimento a aula utilizando diferentes estratégias de ensino e
recursos didáticos, tais como, aula expositiva dialogada e apresentação de slides,
conforme mostrado na Figura 2. A história do uso e desenvolvimento das armas
químicas foi organizada de forma cronológica, desde a antiguidade até episódios
contemporâneos. Partindo do uso de ‘armas químicas’ na antiguidade durante a
Guerra do Peloponeso (431-401 a.C.) e a queima do enxofre, seguido do uso na
Idade Média durante o Cerco de Constantinopla pelos Bizantinos (673 d.C.) com o
‘fogo grego’. Avançando um pouco mais na história, chegamos a Conferência da
Paz de Haia (1899), onde várias regras e limitações na condução das guerras foram
acertadas, prevendo a possibilidade do uso de armas químicas (COLASSO, 2011).

1

Ética - Ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais
da moral, tendo como base as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano.
Conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de grupo social ou de uma sociedade.
Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa
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Figura 2:Aula armas químicas e a ética na ciência

Conforme mostrado, os agentes químicos tem seu uso citado desde a
antiguidade, porém, foi com advento da indústria química na segunda metade do
século XIX que o seu uso como poderosa arma de destruição em massa tornou-se
viável (COLASSO, 2011). Nesse contexto, chegamos então a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), onde a história dos gases (Cloro e mostarda) em campo de
batalha teve inicio, nessa parte da aula a discussão sobre ética foi retomada com a
história do cientista por trás do uso desses gases, o premiado químico alemão Fritz
Haber, fazendo uma breve contextualização histórico-social. Foi mostrada
importância do trabalho de Fritz Haber na agricultura, salvando milhares de pessoas
da fome, em contraponto ao seu papel na morte de milhares de soldados com o uso
de armas químicas no campo de batalha.

Figura 3: Armas químicas na antiguidade X 1ª Guerra Mundial
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Na Figura 3 é mostrado o fogo grego usado pelos bizantinos em comparação
com os gases usados durante a 1ª Guerra Mundial.
O Protocolo de Genebra (1925) veio a fim de incluir restrições ao uso de
armas químicas, de modo a evitar sua utilização em novos conflitos. Entretanto,
devido às limitações técnicas e desenvolvimento da época, o protocolo não
esclarecia se gases lacrimogênios, armas incendiárias e desfolhantes fariam parte
das armas proscritas, dando margem para o seu emprego em embates futuros. No
período entre guerras foram mostrados os novos compostos sintetizados, os
organofosforados neurotóxicos ou ‘agentes dos nervos’, agentes que possuem
toxidade várias vezes maior do que os compostos conhecidos até então. Estes
agentes foram descobertos pelo químico alemão Gerhart Schrader enquanto ele
pesquisava novos pesticidas, tais compostos foram denominados Tabun e Sarin,
suas estruturas são mostradas na Figura 4. Os militares alemães ficaram
impressionados com seus efeitos no sistema nervoso e recomendaram novas
pesquisas, recrutando diversos químicos para o desenvolvimento de novos agentes
neurotóxicos, além de investirem na construção de uma planta piloto para a
produção desses compostos em 1939 (COLASSO, 2011).

Figura 4: Estruturas Químicas Tabun e Sarin.

No mesmo período, no continente africano, acontecia a Segunda Guerra ÍtaloEtíope (1935-1936), onde ocorreu a primeira grande utilização de armas químicas
pós-primeira guerra. Seguida da Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937–1945) no
continente asiático, em que além de armas químicas também foram usadas armas
biológicas contra uma nação despreparada para tal ataque (COLASSO, 2011). Estes
conflitos foram retratados a fim de discutir, e ilustrar, as proporções que o uso de
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armas químicas alcançou mundialmente, começando na Europa e se disseminando
pelos demais continentes.
Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Alemanha e o Japão
demostravam a potência dos seus programas de armas químicas, com a produção
de toneladas de agentes químicos. Contudo, a Segunda Guerra Mundial não foi
marcada pelo emprego de agentes químicos. As razões para isso são várias, uma
das hipóteses é que Hitler acreditava que os países inimigos conheciam e
produziam os agentes neurotóxicos. Após o término da Guerra, diversas instalações
com estoque de agentes químicos foram descobertas e vários cientistas alemães
foram detidos. Apenas após esse episódio que os aliados tiveram conhecimento dos
agentes neurotóxicos e de seus efeitos fisiológicos, comprovando que de fato Hitler
tinha o gás da guerra, como fora reportado por um cientista capturado em 1943, na
Tunísia (COLASSO, 2011).
A utilização de agentes químicos nesse período ocorreu nos campos de
concentração. O uso do Zyklon b, a princípio para controlar a proliferação de tifo, e,
posteriormente, para matar prisioneiros nas câmaras de gás, levou milhares de
judeus a morte, conforme ilustrado na Figura 5. Entretanto, tanto os países do eixo
quanto os aliados tinham planos para utilização de agentes químicos em guerra,
porém, apenas os utilizariam caso o inimigo utilizasse primeiro (COLASSO, 2011).
Visto que, o Protocolo de Genebra dava o direito à represália, permitindo ao país
atacado por armas químicas que revidasse o ataque.

Figura 5: Zyklon B e a câmara de gás

Ao término da guerra, os EUA ficaram responsáveis pelo descarte das
milhares de armas químicas alemães, mas estas foram descartadas ao mar,
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gerando problemas ambientais como a contaminação do ecossistema marítimo
(COLASSO, 2011). Trazendo à tona uma discussão sobre as interações entre
ciência, tecnologia, e ambiente, mostrando que pela falta de cuidado em sua
manipulação os agentes químicos causaram um efeito ambiental que poderia ter
sido evitado.
Prosseguindo para a Guerra do Vietnã (1962-1971) em que os desfolhantes e
os gases lacrimejantes foram amplamente utilizados. Seguida da Guerra do IrãIraque (1980-1988) em que não só as tropas iranianas sofreram com o uso de armas
químicas pelo Iraque, como também a população local, causando um grande
número de mortes não só de militares como também de civis (COLASSO, 2011).
Entrando na atualidade com a Guerra da Síria, em que diversos ataques com
armas químicas foram atribuídos ao governo sírio, dentre eles o ataque com gás
Sarin em agosto de 2013, que foi o mais grave em todo o mundo em 25 anos,
matando 1,4mil pessoas. Na véspera da aula havia ocorrido outro ataque com
agentes químicos na Síria, com a morte de vários civis, levando a debate o uso
dessas substâncias até os dias atuais, inclusive em ataques terroristas.
Como todos esses agentes químicos citados em aula foram descobertos e
desenvolvidos por algum cientista em um dado momento e contexto histórico, foram
expostas algumas dessas descobertas com os respectivos cientistas por traz delas.
De modo a questionar a visão positivista das descobertas científicas, pontuando que
a ciência não gera apenas progresso e bem estar social, mas evidenciando que
muitos desses cientistas não sabiam o papel que o seu trabalho teria no futuro. Para
ilustrar melhor essa dualidade da ciência e trazer a ética na ciência de volta a
discussão, foi apresentada a fala do químico britânico Lyon Playfair, em 1854,
durante a Guerra da Criméia, defendendo a utilização de bombas de artilharia
contendo cianeto, para uso principalmente sob os navios inimigos, a fim de
minimizar o sofrimento e a barbárie causada pela guerra (COLASSO, 2011).
Outra face da guerra química também foi apresentada, as experiências
humanas, a preocupação com a ação e efeitos dos agentes neurotóxicos e outros
agentes químicos utilizados em guerras fez com que países como os EUA e a
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Inglaterra realizassem estudos para determinar os perigos das exposições a tais
compostos e propor um tratamento adequado. Entre 1939 e 1989, até 20 mil
soldados britânicos podem ter sido utilizados para testar agentes neurotóxicos,
agente mostarda e LSD (dietilamida do ácido lisérgico) na estação inglesa de Porton
Down, base científica de armas químicas (COLASSO, 2011).
A partir da aula lecionada, foi posto em questão como os fatores políticos,
econômicos e sociais influenciavam na escolha das armas utilizadas em batalhas.
Essa reflexão é de suma importância, pois as armas químicas foram escolhidas e
usadas não só pela sua eficiência, como elemento surpresa, mas também por
fatores econômicos (SPECLSKI, 2016). Foi então questionado aos alunos qual
seriam os principais objetivos do uso dos agentes químicos e quais os seus efeitos
causavam nas tropas inimigas. Alguns alunos citaram que o objetivo era causar mais
mortes, outros falaram em “derramar” menos sangue e até causar menos feridos.
Com base nas respostas pontuou-se que o principal objetivo do uso das armas
químicas realmente era causar baixas (mortos e feridos) nas tropas inimigas e
diminuir o desempenho operacional delas, em razão da necessidade do uso de
equipamentos de proteção, que acabavam por dificultar a locomoção e agilidade das
tropas inimigas (COLASSO, 2011). Também foi posto em questão se eles achavam
que as armas químicas tinham um custo maior ou menor do que as armas
convencionais, a turma concluiu que deveriam custar menos porque os gases se
espalham por uma área maior atingindo mais pessoas. Então o raciocínio foi
complementado com algumas estimativas para o custo de uma operação em larga
escala com armas convencionais, armas nucleares, armas químicas e armas
biológicas, como ilustrado na Tabela 2.

Tabela 2: Custo dos diversos tipos de armamentos por área alcançada (COLASSO, 2011).

Tipo de arma

Custo por Km2

Convencional

U$ 2.000,00
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Nuclear

U$ 800,00

Química

U$ 600,00

Biológica

U$ 1,00

Destacando a diferença gritante entre o custo de uma arma biológica em
comparação com as demais.
Ao final da aula, foi proposto aos alunos a elaboração de um estudo dirigido
sobre uma das armas químicas vistas em aula. Foi então entregue uma folha
(APÊNDICE IV) com as informações que eles deveriam pesquisar para tal. Nesta
atividade, buscou-se correlacionar os conteúdos vistos em aula, como o contexto
histórico, a Química por trás do agente químico em questão, suas propriedades
físico-químicas e estrutura molecular, e seus impactos gerados tanto no âmbito
social quanto no ambiental, de modo a contextualizar a Ciência, a Tecnologia, a
Sociedade e o Ambiente, mostrando que estes estão atrelados e fazem parte da
história humana.
Os alunos se dividiram em duplas e cada uma sorteou um agente químico
para a elaboração do estudo dirigido.
As substâncias sorteadas foram:
 Brometo de Xinila

 Tabun

 Gás Cloro

 Sarin

 Fosfogênio

 Mostarda de Nitrogênio

 Agente Mostarda

 Zyklon B

 Difenilcianoarsina

 Cianeto

 Levisita
 Clorocetofenona

33

O primeiro encontro foi finalizado com a proposta da atividade de júri
simulado. Duas propostas de julgamento foram apresentadas para a turma votar em
qual gostaria de realizar, as propostas oferecidas são ilustradas na Tabela 3.
Tabela 3: Propostas apresentadas aos alunos

Julgamento

Período

Povo X EUA

Entre guerras e pós 2º

Crimes cometidos


Guerra Mundial

Descarte de agentes químicos ao
mar;



Produção em massa de armas
químicas;



Testes de agentes neurotóxicos
em soldados e civis.

Povo X

Entre guerras e 2º Guerra

Alemanha

Mundial



Pesquisa e produção em massa de
armas químicas;



Uso

de

armas

químicas

nos

campos de concentração.

A proposta escolhida pela maioria foi o julgamento da Alemanha por crimes
cometidos contra a humanidade, no período entre as grandes guerras e durante a
Segunda Guerra Mundial. Os alunos ficaram encarregados de se organizarem nos
respectivos grupos e pesquisarem os argumentos a serem abordados na atividade
em questão.

2º encontro – Prévia Júri simulado
O encontro foi iniciado com a descrição das etapas que iriam compor o júri e
discussão de cada uma, para que os alunos compreendessem a dinâmica da
atividade. Os alunos que ficaram alocados na equipe responsável pelo veredicto (júri
e juiz) foram incumbidos de não pesquisarem nada sobre o julgamento até que o
mesmo ocorresse. Já os alunos dos grupos de debatedores (defesa e acusação)
trouxeram os resultados das suas pesquisas e um esboço das estratégias a serem
usadas no júri simulado. Assim sendo, discutiu-se com eles quais tópicos poderiam
ser abordados pela defesa e pela acusação, discutindo estratégias e argumentos a
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serem utilizados, material que poderiam consultar, que provas e testemunhas
poderiam apresentar e quais recursos poderiam usar (data show, vídeo, entre
outros). De modo que a autora desta monografia atuou como uma espécie de
orientadora dos discentes, guiando a sua pesquisa e possíveis estratégias.
O encontro foi encerrado com o pedido dos alunos de que após o júri fosse
exposto o resultado dos julgamentos da época para comparação da sentença dada
no júri simulado e a sentença real.

3º encontro – Júri simulado
No ultimo encontro foi realizada a atividade de júri simulado, uma prática que
simula

um

tribunal

judiciário,

onde

cada

participante

têm

uma

função

predeterminada.
O júri popular foi composto por dez alunos, os grupos debatedores foram
compostos por treze alunos, sendo sete responsáveis pela defesa do réu e seis pela
acusação. O papel do juiz também foi interpretado por um dos alunos. Cabendo a
autora o papel de coordenar a prática, delimitando o tempo para cada etapa do júri
simulado. Caindo sobre os discentes o total protagonismo da atividade, permitindo
que estes tivessem voz ativa durante toda a ação.
Os grupos foram então distribuídos na sala de aula de modo semelhante a um
tribunal de júri, conforme mostrado na figura 6. Para facilitar a coordenação das
atividades o júri simulado foi dividido em cinco etapas: abertura, defesa de tese
inicial, debate entre os grupos, considerações finais e finalização.
Cada etapa teve um tempo de duração estipulado, entretanto algumas etapas
foram mais rápidas ou mais demoradas do que o tempo estipulado, isto é mostrado
na Tabela 4.

Tabela 4: Tempo estimado X tempo gasto no júri

Etapa

Tempo Estipulado (min)

Tempo Gasto (min)
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1 – Abertura do Júri

5

2

2 – Defesa de tese

20

<10

3 – Debate

30

50

4 – Considerações finais

10

5

5- Sentença

5

5

Defesa

Acusação

Jurados

Figura 6: Distribuição das equipes

A primeira etapa foi composta pela abertura do Júri pelo juiz, por meio de uma
breve apresentação do Réu (Alemanha) contextualizada historicamente. A defesa da
tese inicial de cada grupo consistiu na segunda etapa. Nessa etapa cada grupo teve
dez minutos para dissertar sua tese inicial. Estas deveriam ser fundamentadas nos
conhecimentos dos componentes de cada grupo, embasadas na aula dada, nas
pesquisas feitas por eles, em fatos reais e literatura disponibilizada previamente pela
autora (artigos). As equipes, de defesa e acusação, não foram interrompidas pela
equipe adversária neste momento.
A acusação começou a sua defesa de tese inicial, conforme mostrado na
Figura 7, argumentando que os Alemães foram responsáveis pelo uso de armas
químicas durante a Primeira Guerra Mundial. As armas químicas foram então
definidas como: “substâncias que podem matar, ferir ou incapacitar alguém de
respirar, enxergar, etc.”
Figura 7: Acusação apresentando a sua tese inicial para os jurados
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Alegando que o fato da Alemanha ter utilizado armas químicas influenciou os
outros países a desenvolver e usar essas armas em guerra. Segundo a acusação, a
Alemanha já vinha pesquisando e desenvolvendo essas armas antes da Primeira
Guerra Mundial, por isso foram percursores do seu uso em batalha. A equipe
terminou a sua fala citando o desenvolvimento de novos agentes e o acúmulo de
toneladas de gases tóxicos, durante a Segunda Guerra Mundial, pela Alemanha,
com muitos cientistas levados a prisão após o término dos conflitos.
A palavra foi passada ao grupo de defesa, este argumentou que a Alemanha
contribuiu para o desenvolvimento da Ciência. Reforçando que a intenção do Réu
não era usar armas químicas com fins bélicos e sim para fins benéficos, como o
tratamento e cura de doenças. Encerrando-se assim, a segunda etapa da atividade,
num tempo menor do que o estipulado, durando pouco menos do que dez minutos.
A terceira etapa foi composta pelos debates entre acusação e defesa, onde
as equipes realizaram as denúncias, previamente pesquisadas, apresentaram as
testemunhas e provas.
O debate começou com o posicionamento da equipe de acusação expondo os
números da produção de agentes químicos pela Alemanha e os descrevendo quanto
a sua toxidade, efeitos fisiológicos e quando foi utilizado ou descoberto. Durante as
suas falas eram projetadas imagens dos efeitos de cada uma das armas químicas,
no projetor, conforme ilustrado na Figura 8.

Figura 8: Acusação mostrando imagens dos efeitos das armas químicas citadas
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As armas citadas foram o gás mostarda, um agente vesificante que causava
bolhas na pele e queimaduras de primeiro e segundo grau, o gás cloro, que segundo
a equipe foi à primeira arma química produzida pela Alemanha na Primeira Guerra
Mundial.

Entretanto, foi mostrado em aula que o gás cloro foi à primeira arma

química a ser usada com sucesso pela Alemanha, mas a primeira a ser produzida
neste período havia sido o Brometo de Xinila, um pequeno equívoco cometido
durante a formulação da fala.
Outro agente químico citado foi o Tabun, a primeira arma química
neurotóxica produzida, capaz de causar convulsões e atingir a visão, além de causar
contrações musculares. Foi destacado que o Tabun havia sido descoberto por um
cientista alemão, que logo depois descobriu o Sarin, um agente parecido com o
Tabun, só que cinco vezes mais forte. A acusação acrescentou o fato de que essas
armas foram produzidas em grande escala durante a Segunda Guerra Mundial,
porém Hitler ficou receoso em atacar os inimigos com essas armas, pois achava que
eles também possuíam esses agentes. Contudo, os países que faziam parte dos
Aliados não tinham conhecimento desses agentes, descobrindo a sua existência
apenas ao final da guerra.
Neste trecho da fala dos alunos pode-se perceber o uso de muitas
informações discutidas durante a aula sobre armas químicas, lecionada duas
semanas antes do júri simulado.
A acusação citou também o Zyklon B, denominada “a arma da Segunda
Guerra”, que foi usado nas câmaras de gás. Os judeus eram levados para tomar
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banho, e então eram mortos pelo uso do gás. Este atingia o pulmão e o coração,
provocando ataque cardíaco e outras coisas.
De modo a denunciar a quebra de diversos protocolos internacionais, foi
destacado que, assim como os outros países, a Alemanha sempre pesquisou e
armazenou agentes químicos. Começando pela quebra da Conferência de Haia, em
1899, que proibia o uso de gases asfixiantes com fins bélicos. Argumentou-se então
que a Alemanha tentou disfarçar a produção desses compostos, os estocando como
se fossem explosivos.
Seguido da menção a outro protocolo de 1907, que também teria sido
quebrado, contudo, houve uma pequena confusão da equipe, pois a data em
questão corresponde ao ano em que a Inglaterra aderiu a Conferência de Haia, não
se tratando de um novo protocolo como falado.
Em 1925 ocorreu o Protocolo de Genebra, que proibia apenas o uso dos
agentes químicos para fins bélicos, mas permitia a pesquisa e o armazenamento.
Entretanto, a Alemanha rompeu com o Protocolo ao usar o Zyklon B nos campos de
concentração nazistas, porque, segundo a acusação, eles não só usavam como
também testavam nas pessoas para observar as reações causadas na pele, olhos e
respiração. Afirmando que eles faziam isso de maldade, pois essas pessoas não
tinham escolha, visto que, eram prisioneiras.
O Tratado de Versalhes, em 1929, teve como objetivo fazer a Alemanha
pagar pelos crimes cometidos durante a Primeira Guerra Mundial. Sendo exposto,
que ela não aceitou a condenação. A equipe terminou sua fala pedindo que a defesa
explicasse os fatos levantados.

Figura 9: Defesa falando aos jurados
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A equipe de defesa, conforme ilustrado na Figura 9, começou a explicação
argumentando que a princípio a Alemanha não tinha intenção de usar os agentes
químicos com fins bélicos, mas sim de forma benéfica para a humanidade. O
problema é que algumas pessoas não partilhavam do mesmo pensamento.
Após a Primeira Guerra a Alemanha estava em decadência, por isso começou
a vender esses gases para outros países. Sobre os campos de concentração, a
defesa alegou que a maior parte dos experimentos feitos em humanos não tinha
como proposito a crueldade, como mencionado pela acusação, mas sim ajudar na
cura dessas pessoas. Segundo a equipe, as pessoas iam voluntariamente para
ajudar no avanço da medicina, como exemplo foi usado o caso do gás mostarda, em
que se descobriu que os seus derivados podiam ser usados no tratamento do
câncer.
Como prova de que os testes eram feitos voluntariamente, a defesa
argumentou que os agentes químicos eram usados nos próprios soldados alemães,
alegando que ninguém gostaria de matar o seu próprio exercito.
Em defesa a Hitler, a equipe ponderou que ele não tinha intenção de violar
nenhum tratado, como dito pela acusação, mas que os generais nazistas que
decidiram usar agentes químicos sem o consentimento de Hitler e muito menos dos
cientistas. Então foi travado um intenso debate sobre de quem seria a
responsabilidade da utilização dessas armas químicas.
Ao analisar as falas citadas no Quadro 3, podemos perceber argumentos
correlacionados a episódios atuais, ao citar os atentados terroristas como exemplo
de ato ‘egoísta’ que compromete toda uma nação. Pode-se destacar também, o
trecho em que é mencionando a invasão de territórios por Napoleão Bonaparte,
evento datado do século XIX, em que vemos a correlação não apenas com eventos
contemporâneos mais também acontecimentos históricos que precederam a
Segunda Guerra Mundial.
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Quadro 3: Falas das equipes durante o debate

Acusação – “Mas os generais eram alemães, certo?”
Defesa – “Infelizmente, nas guerras nem todos tem o mesmo pensamento. Sempre houve
atentados terroristas, por exemplo, e comprometeu uma nação inteira pelo que apenas uma
pensava”.
Acusação – “Mas o comportamento de um, tomou uma grande proporção e muitas pessoas
pagaram por isso, então por causa de um, todos tem que pagar”.
Defesa – “Mas a França fez parte dos Aliados, não fez? Napoleão Bonaparte invadiu muitos
territórios, atingindo muitas pessoas também. Eu não posso culpar a população inteira da
França por algo que apenas um homem fez”.
Acusação – “Obviamente , mas nesse caso não foi um homem só que fez, foi à população
inteira que se juntou com um pensamento bélico de exterminar todos e deixar só a raça
ariana”.

O debate prosseguiu com a discussão do por que os judeus eram levados aos
campos de concentração e o uso das câmaras de gás. A defesa alegou que os
judeus, os negros e os deficientes estavam, supostamente, infectados pela peste
negra, por isso foram levados à quarentena. A acusação argumentou que a maioria
dos que foram para os campos de concentração não estavam infectados, o único
motivo era o fato de eles serem judeus, e questionaram o uso da câmara de gás. A
defesa alegou que “nas câmaras de gás era usado gás cianídrico, e foi à forma
menos dolorosa de acabar com a dor deles [...] Fuzila-los era pior do que leva-los à
câmara”.
A acusação então apresentou duas provas sobre o extermínio dos judeus e o
uso da câmara de gás. A primeira prova foi o Diário escrito por Anne Frank,
retratando a perseguição aos judeus. Em seguida foi passado um vídeo tirado do
filme ‘O menino do pijama listrado’, a fim de expor o extermínio dos judeus pelo uso
da câmara de gás, como ilustrado na figura 10. A cena mostrava os judeus sendo
levados para um suposto banho, e dentre os prisioneiros estavam duas crianças,
sendo uma delas o filho do comandante do campo de concentração. Destacou-se o
sofrimento da mãe do menino ao perder o filho na câmara de gás e o fato do pai ter
sido responsável pela morte de várias pessoas, inclusive o próprio filho.
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Figura 10: Acusação apresentando um trecho do filme ‘O menino do pijama listrado’

A defesa argumentou que o vídeo só comprovava a tese deles de que o
extermínio dos judeus partiu dos generais e não do povo alemão. Alegando que
Hitler “fez a mente” dos alemães, ao falar que a raça ariana tinha que prevalecer
sobre as demais. Destacando que nem todos aceitaram esse pensamento, mas a
maioria o seguiu. O debate prosseguiu relatando que nem todos os campos de
concentração tinham o mesmo objetivo, pois alguns eram destinados à pesquisa de
novas tecnologias, como técnicas de tratamento para água e estudo da
neurociência. Foi citado que o médico alemão, Josef Mengele, foi o primeiro
neurocientista a mapear o cérebro humano, e sua pesquisa foi realizada nos campos
de concentração nazistas.

Figura 11: Testemunha dando o seu depoimento

Os advogados de acusação retomaram a palavra apresentando a sua
testemunha, um aluno representando o neto de Aleksander Henryk Laks,
sobrevivente do holocausto, conforme a Figura 11. Contudo ao invés da equipe fazer
as perguntas, à própria testemunha começou a contar a história do seu avô. Ele
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começou contando sobre os experimentos neurocientíficos, onde crianças eram
mutiladas durante os testes, dando como exemplo a injeção de corantes nos olhos
para tentar mudar a sua cor. Segundo a testemunha eles faziam experimentos como
se fossem ratos em laboratórios, porém, usando pessoas.
Ele argumentou que o ‘avô’ passou por três campos de concentração mesmo
não tendo nenhuma doença, contradizendo a justificativa da defesa de que os
judeus infectados com a peste negra eram levados aos campos de concentração.
Segundo a testemunha, seu ‘avô’ afirmava que o real motivo por traz dos
extermínios não era a doença, mas o fato da Alemanha querer conquistar novos
territórios e principalmente buscava a aniquilação dos judeus, pois mesmo após a
sua decadências judeus continuaram sendo mortos. Terminando assim o seu
testemunho.
A juíza então perguntou a defesa, se eles gostariam de interrogar a
testemunha. A arguição é ilustrada no quadro abaixo e na Figura 12.
Quadro 4: Testemunha sendo questionada pelo advogado de defesa

Defesa – “Obvio que ele teve um sofrimento, mas você não acha que esse sofrimento teve
uma contribuição para a humanidade?”
Testemunha – “Eu acho que nenhuma dizimação em massa é contribuição para a humanidade,
só a doença em si era controlável, ele não tinha doença, então porque ele teria que ir? [...] As
pessoas tentam romantizar muito o Holocausto, tentando levar para o lado da doença, e não
era assim”.

Figura 12: Advogado de defesa interrogando a testemunha
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A testemunha foi dispensada e a defesa retomou a sua tese reafirmando que
a Alemanha estava sendo alvo de uma perseguição desde a Primeira Guerra
Mundial, quando assinou o Tratado de Versalhes e perdeu parte dos territórios que
havia conquistado, além da perda de seu poder bélico. Seguindo de um intenso
debate entre as equipes, acerca da quebra ou não do Tratado, uma frase que vale
ser destacada, foi dita por um dos advogados de defesa durante o debate, “[...] com
um pouco de gás mostarda a Alemanha virou um inferno, ai os Estados Unidos joga
duas bombas atômicas no Japão e sai livre, o que é isso gente?” Onde podemos ver
o questionamento das políticas e interesses por trás dos julgamentos e condenações
dos crimes de guerra.
Cabe ressaltar que a defesa também havia preparado uma testemunha para
ser apresentada, entretanto após a apresentação da testemunha de acusação eles
decidiram por não apresentar a sua. O debate continuou em torno dos motivos que
levaram a Alemanha a usar agentes químicos durante a Segunda Guerra Mundial e
dos testes feitos em laboratório. Um trecho do diálogo foi destacado no Quadro 5,
por se tratar de uma discussão sobre a validade de vidas serem perdidas em prol do
avanço tecnológico e científico.
Quadro 5: Debate sobre o desenvolvimento tecnológico

Defesa – “Eles estavam tentando chegar a essa tecnologia”
Acusação – “Matando milhões de pessoas? Matar é uma coisa, avançar com
pesquisa é outra”.
Defesa – “Tem haver sim, obvio, tem experimento que dá errado!”
Acusação – “Se desse errado você tinha que acabar com o primeiro campo de
concentração que teve”.
Defesa – “Hoje a gente tem esse pensamento, mas naquela época não se tinha
tecnologia, não tinha nem um teste assim, de testar com ratos, tudo era com
humanos”.
Acusação – “Tinha sim, já há muito tempo!”
Defesa – “Não existia esses padrões de que se aconteceu com o rato talvez possa
acontecer [...] Hoje se testa nos ratos e, depois de um tempo, após avaliar passa
para os humanos”.
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Observa-se que a acusação levou o seu argumento para um lado mais
emocional, questionando até que ponto o desenvolvimento tecnológico deve ir e as
questões éticas que o envolvem, visto que, estamos lidando com vidas. Já a defesa
partiu para um posicionamento mais racional e realista da realidade da época,
argumentando que não havia outros meios para avançarmos tecnologicamente sem
que houvesse sacrifícios em prol da ciência e tecnologia.
Outra prova foi apresentada pela acusação, o testemunho de Wilfred Oulen
no poema Dulce et decorum est, em que descrevia com clareza o ataque com armas
químicas a sua patrulha pelas tropas alemãs, antes de ser abatido, durante a
Primeira Guerra Mundial.
A última prova apresentada pela acusação foi o comentário de uma
enfermeira que lidou diretamente com os feridos por armas químicas, ela retratou no
texto de título A testament of youth, nesse comentário ela expõe o que sentiu diante
de tamanho ato desumano. A etapa de debate foi encerrada após a discussão sobre
a veracidade das provas apresentadas pela acusação.
A etapa das considerações finais foi a quarta e teve duração de
aproximadamente dez minutos. Nessa etapa cada equipe apresentou suas
considerações finais, sem interrupções pela equipe adversária, a fim de convencer
os jurados da sua posição referente ao Réu.
A quarta etapa foi iniciada pelos advogados de defesa, estes defenderam as
contribuições que a Alemanha fez para a medicina moderna. Alegando que muitas
vidas foram salvas a partir das pesquisas realizadas com o agente mostarda,
destacando que os alemães foram percursores no estudo da quimioterapia e no
estudo do que poderia vir a curar e amenizar os tumores.
Os advogados de acusação deram inicio a sua fala pedindo que os jurados se
colocassem no lugar das pessoas que sofreram tanto nos campos de concentração,
quanto nas frentes de batalha. No Quadro 6 podemos destacar a seguinte fala que
encerou esta etapa.
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Quadro 6: Consideração final da equipe de acusação

“eu gostaria que vocês pensassem e se colocassem nos lugares das famílias que foram
destruídas e tudo que foi afetado por uma grande briga, por conta de territórios e uma
nação igual. Eles queriam uma raça pura ariana, e com isso vidas foram destruídas [...] não
há quem possa provar se isso é certo, nem vocês nem ninguém”.

Ao analisar as falas das duas equipes podemos perceber que ambas
seguiram a mesma linha de pensamento durante todo o julgamento e refletindo nos
seus argumentos finais. Enquanto a equipe de defesa se manteve mais racional, se
apoiando no desenvolvimento tecnológico e nos avanços da medicina, a acusação
continuou apelando para o emocional dos jurados, buscando sensibiliza-los com um
discurso intenso e emocional, reforçando o número de mortes e famílias destruídas
pela guerra.
A quinta e última etapa foi à finalização, na qual os jurados decidiram a
sentença, junto ao juiz, conforme ilustrado na Figura 13, e foi feita a leitura do
veredito pelo juiz. Durante a votação da sentença os jurados destacaram que a
equipe da defesa apresentou argumentos mais variados do que a acusação, visto
que, a acusação sempre tocava no mesmo ponto emocional. Entretanto, um dos
jurados lembrou que o Réu não era inocente, pois eles causaram uma grande
destruição, então após um breve debate chegou-se a conclusão de que a Alemanha
deveria ser considerada culpada, porém, deveria ter uma sentença mais leve que
não pesasse sobre a população, mas sim aos responsáveis. O juiz deu o veredito
encerrando assim o julgamento, a Alemanha foi condenada pelos crimes contra a
humanidade, devendo pagar uma multa para ressarcir as vítimas. E caso voltasse a
reutilizar, pesquisar e estocar esses tipos de armas químicas, a Alemanha seria
banida da União Europeia e deveria pagar uma multa ainda maior, com o valor a ser
estipulado.
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Figura 13: Decisão da sentença pelos jurados, juntamente a juíza e a autora.

Para finalizar a atividade, foi mostrada a sentença dada no julgamento do
último nazista vivo, em abril de 2015, e como ocorreu o Tribunal de Nuremberg onde
foram julgados os grandes generais nazistas. Ponderando que assim como eles, nos
julgamentos da vida real, foi decidido que quem deveria pagar pelos crimes
cometidos durante a guerra deveria ser os responsáveis pelo funcionamento da
máquina nazista, não a população alemã. Contudo, a Alemanha sofreu algumas
sanções políticas e econômicas, assim como as propostas pelos jurados, que
acabaram afetando toda a população.

4.2.2. Avaliação da aprendizagem e da SD
A avaliação dos alunos durante a SD foi feita de modo processual,
abrangendo todas as etapas da mesma, através da observação da participação e
desempenho dos alunos durante a aula e a aplicação do júri simulado, tendo como
base a diagnose previamente respondida. Além da observação, foram consultados
aos dados registrados por meio de áudios, fotos e filmagens. Outra parte da
avaliação envolveu os estudos dirigidos e relatórios entregues. Foi acordado, com o
professor responsável pela turma, que estas valeriam um total de 2,0 pontos
servindo como um incentivo a participação dos alunos.
Ao avaliar o questionário diagnóstico (APÊNDICE III) passado no primeiro
encontro com a turma, pode-se perceber uma visão positivista da Ciência por parte
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dos alunos, com a maioria associando o desenvolvimento científico a melhoria da
qualidade de vida e ao bem estar social, tomando os cientistas como seres acima do
bem e do mal. Notou-se também um desejo de saber mais sobre a História da
Ciência, para melhor se posicionarem frente às questões envolvendo a Ciência e a
Tecnologia.
Durante a aula sobre armas químicas os alunos ainda estavam um pouco
tímidos e receosos em opinar ou questionar algo, acredita-se que isso se deva ao
fato de se tratar da primeira atividade realizada, além de ser uma turma de primeiro
período que ainda estava se familiarizando com a escola e com os colegas.
Entretanto, ao final da aula a participação aumentou ao serem questionados acerca
dos motivos para o uso das armas químicas, e discussão do seu custo em
comparação a outros tipos de armamentos.
No segundo encontro, onde foi realizada a prévia do júri simulado, a turma se
mostrou ainda mais participativa e curiosa. Eles levaram várias ideias de estratégias
para a atividade, tirando dúvidas e pedindo opiniões sobre argumentos e fontes para
pesquisa.
O último encontro foi marcado pelo papel ativo dos alunos, visto que a
atividade do júri simulado foi protagonizada por eles, cabendo à autora sua
orientação e determinação do tempo de cada etapa do júri. Eles demostraram que
haviam se preparado, pesquisado suas falas e argumentos, tendo pleno domínio do
assunto. Pode-se perceber que as equipes se dividiram na pesquisa e na
distribuição das falas durante a atividade, contudo, durante o debate todos
participaram e deram as suas contribuições em algum ponto, evidenciando que
todos estavam a par do que estava sendo discutido.
Durante algumas falas percebeu-se a correlação e o uso de informações
discutidas no primeiro encontro, durante a aula de armas químicas, ao trazerem
dados sobre os agentes químicos usados pelo Réu por exemplo.
Alguns alunos tiveram destaque durante a atividade, demonstrando
desenvoltura, boa argumentação e pensamento ágil. Com alunos inclusive indo para
um lado mais cômico, conduzindo o júri para um lado mais divertido, trazendo leveza
à atividade, fazendo uma abordagem mais cômica devido a sua postura e
posicionamento no debate, se colocando como vítima de perseguição pela equipe
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de acusação. Esta pode ter sido uma estratégia para cativar os jurados ou
simplesmente uma forma de tornar a atividade mais divertida, visto que o assunto
tratado era pesado e complexo.
Também foi observada a quantidade de provas usadas pela acusação, que
trouxe imagens, poemas, relatos, trechos de livros e filmes, a fim de comprovar a
sua tese. Além de uma testemunha que se passou por familiar de um sobrevivente
do holocausto, demonstrando sua criatividade na seleção das provas. Em
comparação com a ausência de provas pela equipe de defesa, esta ia apresentar
uma testemunha, mas acabou desistindo.
Ao final do júri, durante o debate com os jurados para definição da sentença
do Réu, pode-se observar que os alunos responsáveis pelo júri ficaram o tempo todo
observando as falas e a postura dos colegas, tomando notas sobre os argumentos
usados e avaliando qual grupo tinha se saído melhor no debate. Além de
demonstrarem muita sensatez ao argumentarem que o grupo de defesa havia
argumentado melhor, porém, não poderiam absolver a Alemanha devido às
acusações que pesavam sobre ela e buscando chegar a uma sentença que não
prejudicasse tanto a população.
Para a avaliação quantitativa dos alunos foi usado o estudo dirigido sobre as
armas químicas, onde os alunos deveriam pesquisar os dados solicitados, em dupla,
conforme o APÊNDICE IV, e entregar num prazo de uma semana. A segunda
avaliação, quantitativa, correspondeu à entrega do pré-relatório (APÊNDICE V),
onde as equipes de defesa e acusação deveriam organizar suas teses e argumentos
a serem defendidas durante a atividade, e a entrega do relatório pelos alunos
responsáveis pelo júri popular (APÊNDICE VI), onde deveriam organizar suas
observações durante o júri e descrever a sentença dada ao Réu.
O estudo dirigido valeu 1,0 ponto. Durante a sua correção pode-se observar
que algumas duplas foram mais objetivas em sua escrita, não se estendendo muito.
A correção levou em consideração a dificuldade de encontrar informações em
relação a algumas substâncias. Assim cada trabalho foi avaliado de forma individual,
de acordo com a disponibilidade de material para o agente químico em questão.
Contudo, a maioria dos trabalhos apresentou uma tendência em comum: a
dificuldade em dissertar sobre os impactos sociais e ambientais gerados pelo uso do
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agente químico em questão, demonstrando a necessidade de esses aspectos serem
mais enfatizados em sala de aula, uma vez que, a Ciência e a Tecnologia
influenciam diretamente na sociedade em que vivemos e a toda hora nos deparamos
com questões e decisões que as envolvem. Além do que, o projeto foi desenvolvido
com alunos do curso técnico de Química, que irão lidar em toda a sua vida
acadêmica e profissional com os impactos ambientais gerados no seu trabalho, seja
no laboratório ou na indústria, fazendo-se necessária uma visão critica e reflexiva
dos impactos do mesmo.
Cabe ressaltar que mesmo sem a autora pedir referencial bibliográfico no
trabalho, a maioria dos alunos o fez.
A nota foi fechada pela avaliação da atividade do júri simulado, sendo dividida
na entrega dos relatórios do caso dos jurados e do pré-relatório pelos grupos de
acusação e defesa, neste caso, apenas a equipe de defesa não entregou o prérelatório. Os relatórios se mostraram condizentes com a dinâmica ocorrida no júri,
reafirmando que os alunos se mantiveram atentos e envolvidos durante toda a
atividade.
Deste modo, pode-se perceber a evolução da turma durante a SD, no começo
a visão positivista dominava, porém ao final eles conseguiram se organizar em
grupos defendendo ideias e visões opostas, mostrando e vivenciando os dois lados
do desenvolvimento científico. Além, de terem desenvolvido uma melhor
argumentação, expressão oral, imaginação e capacidade observacional.

4.2.3. Avaliação do Projeto
A etapa final do projeto corresponde à avaliação do trabalho como um todo,
através da coleta, sistematização e análise dos dados obtidos até então, por meio da
análise de conteúdo.
O primeiro passo da análise de conteúdo foi à preparação das informações a
serem analisadas, neste caso os dados analisados correspondem à gravação em
áudio e vídeo da atividade de júri simulado, de modo a avaliar a abordagem dos
aspectos históricos, filosóficos e sociais no desenvolvimento científico e o uso do júri
simulado como estratégia de ensino. O áudio foi então transcrito e foi feita uma
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leitura inicial destacando os principais argumentos, identificando tendências e
palavras chaves no texto.
Partiu-se então para a categorização do texto, neste ponto as falas da defesa,
da acusação e dos jurados foram separadas, com o posterior agrupamento dos
dados considerando a parte comum existente entre eles. Determinando-se
categorias, destacando os aspectos mais importantes do texto. Foram separadas
três categorias, correspondentes aos grupos definidos para o julgamento, levando
em consideração os atores sociais e o papel que cada individuo representa na
sociedade. Uma vez que, um determinado indivíduo é um ator social quando ele
representa algo para a sociedade, encarna uma ideia, uma reinvindicação, um
projeto, uma promessa ou uma denúncia (SOUZA, 1991).
A partir da separação dos dados nas categorias, foi observada a essência dos
discursos das três equipes, conforme ilustrado na Tabela 5.
Tabela 5: Categorias de análise

Defesa

Acusação

Uso de armas químicas para Uso de armas químicas para

Jurados
Culpada

fins benéficos

fins bélicos

Cura do Câncer

Extermínio dos judeus

População não envolvida

Desenvolvimento cientifico-

Ódio

Grande destruição

Experimentos em prol da

Racismo: superioridade da

Informações questionáveis

Ciência

Raça ariana

População manipulada

População corresponsável

Epidemia de peste negra

Cobaias

Acabar com a dor dos

Atos desumanos

tecnológico

judeus
Perseguição política

Quebra de Protocolos
Internacionais

Decadência alemã

Sofrimento dos prisioneiros
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Acusação
A acusação começou o seu discurso falando sobre a produção de armas
químicas pela Alemanha, descrevendo seus efeitos fisiológicos e passando
imagens, no projetor, de pessoas feridas e das mazelas causadas por elas.
Estratégia usada para causar impacto nos jurados, mostrando imagens fortes,
associando o uso desses agentes à destruição e ao sofrimento.
Ao descrever a descoberta dos agentes neurotóxicos, a equipe destacou o
fato de estes terem sido descobertos por um cientista alemão. Entretanto, não foi
abordado às circunstancias em que a descoberta ocorreu, levando a entender que a
intenção do cientista era descobrir uma nova arma química e não a pesquisa de
novos agrotóxicos, como foi visto no primeiro encontro com a turma. Deste modo, a
equipe omitiu uma parte da história, a fim de favorecer o seu argumento e reforçar a
ideia de que a Alemanha queria usar os agentes químicos em campo de batalha.
Em outros pontos de sua fala a acusação voltou a omitir informações,
separando trechos que favoreciam o seu argumento, estratégia muito usada por
advogados, manipulando as informações e dados em favor da sua tese. Essa
estratégia pode ser ilustrada no trecho mostrado no Quadro 7.
Quadro 7: Fala Acusação

“Hitler tinha medo de atacar outros países com essas armas, porque ele
achava que os outros países também tinham essas armas, porém eles não
tinham, elas só foram descobertas pelos outros países depois da 2ª Guerra
Mundial”.

Onde percebe-se a omissão do fato que outros países após descobrirem
essas armas passaram a produzi-las e pesquisa-las. Além, de citarem que Hitler não
usou as armas químicas por medo de represália, não por questões éticas e muito
menos humanitárias, mas sim por estratégia de guerra.
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Durante sua argumentação, a acusação citou alguns protocolos internacionais
que prescreviam sobre o uso de armas químicas em guerra, cujo Réu teria rompido,
mostrando a Alemanha como grande violadora desses tratados. Ao usar armas
químicas nos campos de concentração o réu teria quebrado os protocolos
internacionais, pois o seu uso era proibido, assim a Alemanha agiu antiteticamente,
rompendo com algo que havia se comprometido a cumprir, usando essas armas fora
do campo de batalha.
A Alemanha foi mais de uma vez retratada como mentirosa, não digna de
confiança e com uma postura antiética, mesmo se tratando de atitudes tomadas em
tempos de guerra. Essa tendência fica evidente quando a equipe discursa sobre o
uso das câmaras de gás, como mostrado no Quadro 8.
Quadro 8: Acusação falando sobre as câmaras de gás

“Eles diziam aos judeus que eles iam tomar banho, só que
colocavam o gás dentro da câmara e os judeus morriam”.

Neste trecho pode-se observar também que a acusação começa sua fala
falando que “eles diziam”, mas não deixa claro quem seriam esses sujeitos, se
seriam os generais, os trabalhadores do campo de concentração, os soldados
alemães ou outros. Uma maneira de não culpar nenhum individuo específico,
deixando que a culpa recaia sobre a Alemanha como um todo.
Quanto às motivações do Réu para criar e manter os campos de
concentração, a equipe afirmou, a todo o momento, que o único motivo era o ódio
aos judeus. Uma forma de validar esse argumento foi através da fala da testemunha
apresentada, que reforçou o discurso da acusação de que os judeus levados para os
campos de concentração não tinham peste negra, como falado pela defesa.
Todavia, o real motivo era o extermínio dos judeus para formar uma raça pura ariana
e a conquista de territórios. Deste modo a equipe apresenta o ódio aos judeus como
uma motivação fútil para a morte de tantas pessoas, chamando a atenção para o
sofrimento causado por esse pensamento.
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Ao falar dos campos de concentração destinados a pesquisa, a acusação
alegou que quando todos os campos de concentração geravam extermínios e uma
minoria gerava coisas boas, esse que estava errado, pois destoava dos demais.
Desta forma, o desenvolvimento científico e tecnológico não justificava os outros
campos de concentração, pelo contrario como seu propósito era diferente dos
demais, ele que estava errado em comparação os demais, ocorrendo uma pequena
confusão do que seria considerado correto ou não. Portanto, a equipe tomou uma
postura baseada no senso comum ao alegar que quando você vai contra um
comportamento geral, o diferente que está errado, independente de servir para o
bem ou para o mal.
Sobre os testes em humanos, a acusação afirmou diversas vezes que a
Alemanha não só usava armas químicas nos campos de concentração, mas também
testavam nas pessoas para observar os seus efeitos no organismo, por pura
maldade. Para exemplificar essa afirmativa, podemos destacar a fala da testemunha
de acusação, no Quadro 9.
Quadro 9: Testemunha falando sobre experimentos em humanos

“Eles usavam crianças, todas vivas, sendo que com o tanto de
pessoas que eles tinham matado eles poderiam usar também [...] Eles
faziam experimentos como se fossem ratos em laboratório mesmo,
com as pessoas. Então, por mais que tenha tido um avanço, eles
estavam usando pessoas para isso”.

Neste ponto eles condenam o uso de crianças e pessoas vivas como cobaias,
dando como alternativa o uso de pessoas já mortas, sem considerar que ao fazer
isso você está violando os corpos destas pessoas, não permitindo que elas
descansem em paz. De modo a continuar tratando essas pessoas como ratos de
laboratório, uma vez que seus corpos estão sendo usados sem o seu
consentimento. Em nenhum momento a equipe considerou a possibilidade dos
testes ou do extermínio parar, sem apresentar nenhuma alternativa plausível,
apenas condenando a atitude do Réu. Outra tendência que pode ser observada na
fala é o uso do sujeito oculto, mais uma vez, onde não é explicitado quem é o sujeito
responsável pelos experimentos em humanos.
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A equipe fechou a sua fala com um discurso que refletiu sua postura mais
emocional, apelando para o lado sentimental dos jurados, buscando atingi-los com
a dor e sofrimento causados pelas atitudes do réu. Durante suas considerações
finais, as palavras mais usadas foram sofrimento, dor e destruição, palavras fortes e
carregadas de apelo emocional. A todo o momento a acusação pedia para os
jurados se colocassem no lugar das pessoas que morreram ou tiveram suas vidas e
famílias destruídas, fechando sua fala desafiando os jurados e provocando os
adversários ao afirmas que “Não há quem possa provar se isso é cero, nem vocês
nem ninguém”, mostrando que eles tinham plena consciência de que o Réu era
culpado e não havia como defendê-lo de atos tão desumanos.

Defesa
A defesa começou o seu discurso afirmando que “a princípio” a intenção da
Alemanha era usar os agentes químicos para fins benéficos, como tratamento de
doenças. Ao fazer essa afirmação a equipe não nega o posterior fim bélico, mas
defende que a intenção original não era essa, passando a responsabilidade deste
uso para os generais nazistas, tentando livrar a população alemã de uma possível
punição. Portanto, a população não deveria pagar por um erro cometido por uma
pequena e poderosa parcela da nação. A fim de defender esse ponto de vista a
defesa usou como analogia as guerras napoleônicas, conforma representado no
Quadro 10.
Quadro 10: Defesa fazendo referência as Guerras Napoleônicas

“Napoleão Bonaparte invadiu muitos territórios, atingindo muitas
pessoas também. Eu não posso culpar a população inteira da França por
algo que apenas um homem fez”.

Sobre os campos de concentração a defesa alegou que os judeus estavam
infectados pela peste negra, com isso foram levados aos campos de concentração
para ficarem em quarentena e não infectarem o resto da população, entretanto, esta
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linha de pensamento não tem nenhuma comprovação histórica, e não foram
apresentadas provas para tal. De modo que, este argumento foi baseado em uma
especulação, uma informação sem uma fonte confiável, cuja equipe tomou como
verdade.
Quanto à câmara de gás foi dito que esta era uma forma menos dolorosa de
acabar com a dor dos judeus, inclusive comparando com uma morte por fuzilamento,
colocando a Alemanha como misericordiosa ao acabar com o sofrimento dessas
pessoas. Além disto, a equipe fez alusão à fala do químico Lyon Playfair, vista em
aula, que defendia o uso de armas químicas para diminuir o sofrimento e a
carnificina nos campos de batalha. Deste modo, na visão da equipe a Alemanha
estava seguindo uma “boa conduta”, logo estava agindo eticamente, uma vez que
estava trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida.
Para a defesa os experimentos feitos em humanos não eram cruéis, seu
objetivo era curar doenças como o câncer, afirmando que as pessoas se
voluntariavam para ajudar no desenvolvimento da medicina. Portanto, os testes
eram necessários para vir a desenvolver a tecnologia dos dias de hoje, reiterando
que na época eles não tinham os mesmos conhecimentos e técnicas de hoje em dia,
incitando os jurados a pensarem com base no conhecimento que se tinha na época.
Neste ponto, pode-se perceber uma tendência positivista e salvacionista no seu
discurso, crendo que a ciência esta acima do bem e do mal, que sacrifícios são
necessários para o desenvolvimento científico e tecnológico, e que a ciência
trabalha em prol da melhoria da qualidade de vida. Vista que o seu papel era
justamente defender o Réu, a defesa usou uma visão positivista da ciência como
estratégia para justificar as ações da Alemanha, mesmo não havendo justificativas
plausíveis para a mesma.
Quanto à suposta quebra dos protocolos internacionais, a equipe alegou que
em nenhum momento a Alemanha tinha essa intenção, porém, ela vinha sofrendo
perseguição politica pelos outros países desde a 1ª Guerra Mundial, onde perdeu
parte do seu território e poder bélico. Inclusive, foi citado que o Réu foi atacado pela
França com armas químicas, e conforme previsto pelos protocolos ela revidou ao
ataque. Contudo, a informação não procede, percebe-se uma manipulação dos
fatos, com a defesa distorcendo a história para que a Alemanha fosse vista como

56

vitima. Neste momento a equipe trouxe uma questão para reflexão, como ilustrado
no quadro 11.

“Um pouco de gás mostarda e a Alemanha virou um inferno, ai os
Estados Unidos joga duas bombas atômicas no Japão e sai livre, o que é
isso gente?”
Quadro 11: Questionamento da Defesa

Onde a defesa questiona o porquê de apenas a Alemanha ter sido crucificada
e estigmatizada pelo uso de armas químicas, enquanto os EUA causando uma
destruição maior não teve nenhuma punição.
Posteriormente, foi falado que a história acontece de várias formas, mas que
a visão que prevalece é as dos países ganhadores da guerra, mostrando a visão
crítica para com os acontecimentos históricos e como eles são retratados. De modo
a questionar até que ponto devemos confiar nas informações que nos são passadas
e ensinadas, evidenciando uma visão crítica da historia mundial.
Quanto ao papel da população a defesa argumentou que Hitler manipulou a
população para que esta apoiasse e não questionasse suas ações. Salientando que
nem todos os campos de concentração tinham o mesmo objetivo, alguns eram
destinados à pesquisa e ao desenvolvimento científico, novamente justificando que
os crimes cometidos pelo Réu visavam à melhoria da qualidade de vida e
consequentemente o desenvolvimento cientifico-tecnológico.
Assim a defesa fechou a sua apresentação enfatizando as contribuições
médicas e tecnológicas da Alemanha, focando nas vidas que foram salvar a partir
das pesquisas pela cura do câncer e do desenvolvimento da quimioterapia.
Justificou-se que tudo aconteceu em prol de um bem maior, sem mencionar o
número de vidas que foram perdidas para isso, apenas mostrando o lado positivo da
ciência. Por conseguinte, o Réu foi mostrado como benfeitor, que garantiu o
tratamento de uma das doenças do século que atinge a todas as classes sociais e
etnias.
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Jurados
O júri só teve a palavra ao final da atividade, ao definir a sentença do Réu,
com isso teve uma quantidade menor de dados a serem analisados. Foi citado que o
Réu deveria ser considerado culpado, mas destacaram que a equipe de defesa se
saiu melhor no debate, apresentando mais argumentos, enquanto a acusação focou
na parte emocional e acabou se tornando repetitiva. Também pode-se perceber uma
tendência positivista no discurso de um dos jurados, conforme exemplificado no
Quadro 12.
Quadro 12: Fala jurados

“E eles deram a justificativa do uso de animais, que não se
tinha conhecimento“.

Portanto, para o jurado não existia uma alternativa para o desenvolvimento
cientifico-tecnológico a não ser os experimentos em humanos, sem questionar se
essa era realmente a única alternativa ou se a Ciência e Tecnologia importavam
mais que a vida dessas pessoas, sendo ludibriado pelo discurso da defesa.
Um dos jurados destacou que a Alemanha não era inocente, então
independente dos argumentos usados ou de quem eles achavam que tinha se saído
melhor no debate, eles não poderiam inocenta-la. Visto que o Réu causou uma
grande destruição, ocasionando uma série de eventos. De modo a refletir sobre o
seu papel no júri e até que ponto eles poderiam confiar nas informações e
argumentos usados pelas equipes, buscando não causar nenhuma injustiça.
Por fim os jurados chegaram a um consenso de que a população não deveria
pagar por crimes cometidos pelo Réu, defendendo o argumento da equipe de
defesa, a fala é exemplificada no Quadro 13.
Quadro 13: Jurados determinando a sentença do Réu

“Tudo é questionável, e em relação à sentença eu acho que a
gente deve considerar culpado sim, mas a sentença mais leve, não em
cima da população, mas em cima dos responsáveis”.
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Deste modo, o júri não determina quem seriam os responsáveis pelo uso de
armas químicas durante a 2ª Guerra Mundial, mas afirmam que a população não
deve pagar por isso, crendo que esta não foi em nenhum momento consultada. De
tal forma que os alunos continuam acreditando que os cidadãos não costumam
interferir nos avanços científicos ou tecnológicos, e que este só privilegia aos ricos,
conforme respondido no questionário avaliativo. Uma visão caracterizada por ver a
Ciência e a Tecnologia como conhecimentos distantes e fechados em uma bolha,
não permitindo a participação da população nos debates e decisões que a cercam.
Ao analisar todas as informações coletadas e interpretadas pode-se perceber
que a equipe de defesa pautou sua argumentação no desenvolvimento científicotecnológico e nas contribuições da Alemanha para a melhoria da qualidade de vida.
Ao defender que sacrifícios devem ser feitos em prol da Ciência, demostra uma
visão positivista, considerando a Ciência mais importante do que as vidas perdidas
em nome da mesma. Como eles estavam em personagens, com objetivo de
defender o Réu, não se pode afirmar que os alunos pensam assim, apenas pode-se
concluir que eles usaram o positivismo como estratégia de defesa. Uma vez que
este reflete uma tendência social de crença em uma Ciência salvadora, acima do
bem e do mal, responsável por um mundo melhor e por atos benéficos a todos.
Por outro lado a acusação apresentou uma visão mais crítica em relação ao
desenvolvimento científico-tecnológico, questionando constantemente se não havia
outras formas de se fazer Ciência, e principalmente se era necessário tratar as
pessoas de forma desumana. Desta forma focando o seu discurso no relato do
sofrimento e mazelas das pessoas levadas aos campos de concentração e usadas
como cobaias, apelando para o lado emocional. Além de mostrar a postura antiética
da Alemanha, seja relatando os protocolos quebrados, ou mostrando como ela
enganou os prisioneiros e toda humanidade para conseguir uma raça pura.
Uma tendência observada nos duas equipes foi à distorção dos fatos e
informações históricas. Ambos os grupos manipularam informações e provas ao seu
favor, destacando trechos que os interessava e omitindo outros, estratégia muito
usada no ramo jurídico. O que mostra que os alunos se envolveram e deram o seu
melhor na atividade, muitas vezes agindo de modo antitético para defender os seus
argumentos.
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Os jurados, por sua vez, mostraram uma postura consciente, ponderando que
mesmo um grupo se saindo melhor na argumentação o Réu não poderia ser
inocentado, pois havia cometidos crimes muito graves. Além de tentar proteger a
população de possíveis punições por crimes cometidos por minorias de classe social
mais alta, demonstrando a visão de que a Ciência e a Tecnologia privilegiam os
ricos e que as classes mais baixas não influenciam nas decisões e debates que as
envolvem mesmo estas afetando a todos.
Portanto, os discentes usaram argumentos políticos, históricos, econômicos e
sociais

para

defender

e

justificar

os

seus

argumentos,

relacionando

o

desenvolvimento científico-tecnológico ao contexto politico e social da época,
chamando atenção para as suas consequências e reflexos não só na vida das
pessoas da época como na história mundial.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da participação e das produções dos alunos sugere que o
desenvolvimento da SD contribuiu para que os alunos conseguissem articular
fatores históricos, sociais, políticos e econômicos ao desenvolvimento científicotecnológico. De modo a enxergar a Ciência como uma construção humana, feita por
homens e mulheres, suscetíveis a erros e acertos e a conflitos éticos. Portanto, o
tema gerador, armas químicas, serviu como ponte para que os alunos
compreendessem as interações entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade,
debatendo as dimensões humanas e sociais na prática científica e suas
consequências.
Em contraste ao método tradicional de ensino, durante o desenvolvimento do
projeto buscou-se utilizar diferentes estratégias de ensino e recursos didáticos,
visando tornar a SD mais atrativa e participativa. Neste sentido o júri simulado se
mostrou uma estratégia capaz de promover a reflexão, a criatividade, o pensamento
crítico, a imaginação, a argumentação e a autonomia dos alunos. Ademais, pode ser
utilizada em diversas matérias e público, mostrando-se uma atividade bem
democrática.
Ao utilizar uma estratégia que exercita a tomada de decisões fundamentadas
em informações e ponderando as consequências decorrentes de tal posicionamento,
estimulou-se nos alunos a capacidade de participar criticamente nas questões da
sociedade, logo favorecendo o exercício da cidadania e a formação integral do
aluno.
A argumentação, o dialogo e a problematização de questões envolvendo a
ética no Ensino Técnico se mostrou um caminho promissor para a formação de
profissionais conscientes do seu papel na sociedade e de suas responsabilidades
quanto profissionais de Química. De modo a romper com o paradigma de que o
ensino técnico é aproblematizado, prioriza o conhecimento técnico e busca apenas a
formação para o trabalho, indicando que é possível integrar uma formação para o
trabalho a uma formação cidadã, levando a formação integral do aluno. Portanto,
propondo aos alunos a discussão e reflexão de questões polêmicas, por meio da
interseção entre a Química e a História.
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7. APÊNDICES
7.1. APÊNDICE I – Planejamento da SD

Disciplina: Química Geral I

Prof.: Antonio Florencio

Bolsista: Marcela Alvaro

 Planejamento da Sequência Didática

TEMA: Armas químicas e a ética na ciência
OBJETIVO: Introduzir o debate e a reflexão da influência do desenvolvimento
e da ética científica durante a história.
JUSTIFICATIVA: A História da Química por seu caráter reflexivo, e por contribuir
com a interpretação realista da Química, ou seja, do fazer científico, deve ser mais
explorada no Ensino Médio, pois permite uma aproximação entre o objeto de estudo e
o estudante. Assim a Química será apresentada aos alunos como resultado de uma
construção humana ao longo do tempo, sujeita a erros e influências éticas e sociais.
OBJETIVO: Debater o uso de armas químicas e suas implicações históricos e
sociais, discutindo o papel do cientista na sociedade.
PÚBLICO ALVO: Discentes do 1º período do Ensino Médio do curso técnico
de Química.
CONTEÚDO: O conteúdo abordado não faz parte da ementa de nenhuma
disciplina do curso técnico em Química, contudo, faz parte do conteúdo
programático do Currículo Mínimo (RIO DE JANEIRO, 2012), conforme mostrado
abaixo:
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 Compreender a química como uma ciência como uma ciência construída pelo ser
humano e sua importância para a tecnologia e a sociedade;

 Reconhecer o papel do uso da Química como atividade humana na criação, solução
de problemas de ordem social e ambiental;

 Compreender a química como uma ciência baseada nos eixos teóricos,
representacional e fenomenológico;
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7.2. APÊNDICE II: Planejamento Dos Encontros

Disciplina: Química Geral I

Prof.: Antonio Florencio

Bolsista: Marcela Alvaro

 Planejamento do 1º dia – Aula

TEMA: Armas químicas e a ética na ciência
OBJETIVO: Debater o contexto histórico nos quais as armas químicas foram
desenvolvidas e utilizadas, e as consequências do seu uso na sociedade.
RECURSOS INSTRUCIONAIS: Diagnose escrita, material didático em Power
Point, dossiê para ser entregue.
MOTIVAÇÃO: Discussão de questões que permeiam a sociedade, como a
responsabilidade científica.
TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Dois tempos de cinquenta minutos cada.
DESENVOLVIMENTO: Iniciar a aula com diagnose, a partir dela, inserir o
debate sobre ética na ciência e o conceito de arma química (tempo estimado: 20
min). Abordar o uso das armas químicas desde a antiguidade, passando pelas
grandes guerras e chegando a atualidade com a guerra ao terrorismo. Mostrando as
principais substâncias químicas, os cientistas que as desenvolveram, o contexto
histórico e social, além das tecnologias desenvolvidas (tempo estimado: 50 minutos)
Em seguida, discutir o custo e as motivações econômicas que envolvem o uso
desse tipo de armamento (tempo estimado: 10 minutos). Posteriormente, explicar a
atividade do dossiê químico separando as duplas e sorteando a arma química que
cada um deverá pesquisar. Encerrando a aula explicando a atividade do júri
simulado, deixando os discentes escolherem se o réu seria a Alemanha nazista ou
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os Estados Unidos, e pedir para os alunos se dividirem em grupos de acusação,
defesa, júri popular e juiz (tempo estimado: 20 minutos)
AVALIAÇÃO: Respostas dadas na diagnose, participação dos discentes na
aula e análise do dossiê químico.

 Planejamento do 2º dia – Prévia Júri

TEMA: Julgamento da Alemanha por crimes contra a humanidade
OBJETIVO: Promover a aprendizagem dos estudantes e desenvolver suas
habilidades argumentativas
RECURSOS INSTRUCIONAIS: Discussão sobre o roteiro a ser seguido
durante o júri simulado.
MOTIVAÇÃO: Ensaio para o júri simulado
TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Um tempo de cinquenta minutos
DESENVOLVIMENTO: Iniciar o encontro discutindo o roteiro do júri simulado,
quais são as atribuições de cada um, estratégias traçadas pelos grupos
responsáveis pela defesa e acusação do réu, modos de se otimizar a pesquisa.
Debater argumento e provas que podem ser usadas durante o júri (tempo estimado:
50 minutos)
AVALIAÇÃO: Participação dos discentes na discussão
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 Planejamento do 3º encontro – Júri Simulado

TEMA: Julgamento da Alemanha por crimes contra a humanidade
OBJETIVO: Realização do julgamento simulado da Alemanha por crimes
cometidos contra a humanidade no período entre guerras e durante a segunda
guerra mundial.
RECURSOS INSTRUCIONAIS: Pré - relatório, relatório e data show.
MOTIVAÇÃO: Dinâmica em grupo
TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Dois tempos de cinquenta minutos.
DESENVOLVIMENTO: Iniciar a aula organizando a turma nas equipes préestabelecidas, em seguida, passar as instruções do roteiro a ser seguido para o juiz
(tempo estimado: 10 minutos). Entregar as folhas do relatório do júri para os alunos
encarregados do júri popular. Começar a primeira etapa do júri, abertura a ser feita
pelo juiz, com uma breve apresentação do réu e contextualização histórica (tempo
estimado 5 minutos). Auxiliar os discentes mediando o júri, dar inicio a segunda
etapa, onde os advogados de acusação e defesa deverão fazer a sua defesa de
tese inicial (tempo estimado: 20 minutos). A terceira etapa consistirá no debate entre
acusação e defesa, com apresentação de provas e testemunhas (tempo estimado:
30 minutos). Na quarta etapa será feita a apresentação das considerações finais por
cada grupo, a fim de convencer os jurados da sua posição referente ao julgamento
(tempo estimado: 10 minutos). A quinta e ultima etapa consistirá na reunião dos
jurados para discutir a sentença e se o réu é culpado ou não, seguido da leitura do
veredito pelo juiz (tempo estimado: 5 minutos). A atividade será encerrada com um
breve debate sobre a importância da ética no meio científico.
AVALIAÇÃO: Participação dos discentes na atividade, analise discursiva e
dos relatórios entregues.
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7.3. APÊNDICE III: Questionário Avaliativo

Disciplina: Química Geral I

Professor: Antonio Florencio

Bolsista: Marcela Alvaro

Aluno (a):________________________________________ Turma:_________Data:_____/ _____/_____

Diagnose – Armas Químicas e A Ética Na Ciência

 Responda de acordo com a sua opinião e conhecimentos
1. Vivemos em um mundo melhor

( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

graças à ciência?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

6. Como são escolhidos os temas para
uma pesquisa científica? (Ordene de

2. A ciência e a tecnologia privilegiam
algum grupo social? Qual?

1 a 4, do menos importante ao mais
importante).

( ) Sim
( ) Não ( ) Ricos
( )
Classe Média ( ) Pobres
( )
Outros

( ) Resolver problemas políticos e
econômicos
( ) Razões internas da ciência
( ) Razões pessoais do pesquisador

3. Nossa expectativa de vida é maior
por

causa

da

ciência

e

da

( ) Melhoria na qualidade de vida

tecnologia?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

7. Em seu cotidiano, os cidadãos usam
algum

4. O cidadão interfere nos avanços
científicos e tecnológicos?
( ) Sim

( ) Não

tipo

de

conhecimento

científico na tomada de decisões? Se
sim, qual (is)?

( ) Não sei
8- Você acha importante discutir a
história

5. Os cientistas tem responsabilidade
pelo uso das suas descobertas?

Justifique.

da

ciência

na

escola?
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7.4. APÊNDICE IV: Estudo Dirigido Armas Químicas

Disciplina: Química Geral I

Profº: Antonio Florencio

Bolsista: Marcela Alvaro

Aluno (a):__________________________________________Turma:_________Data:_____/
_____/_____

Armas Químicas

 Nome do agente:
 Classificação do agente:
 Toxidade (dose letal):
 Principais características:
 Outras aplicações:
 Identificação Química
Fórmula molecular:
Estrutura molecular:

 Propriedades físico-químicas
Ponto de ebulição:
Pressão de vapor:
Densidade:
Solubilidade em água:
 Contexto histórico (quem descobriu, aonde, quando, etc.):
 Impactos gerados (social e ambiental):
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7.5. APÊNDICE V: Pré Relatório Júri Simulado

Disciplina: Química Geral I

Professor: Antonio Florencio

Bolsista: Marcela Alvaro

Alunos(as):_________________________________________________________________________
_______________________________________________________Turma:_________Data:_____/
_____/_____

Pré-relatório Júri Simulado

1. Tese de defesa ou acusação
2. Testemunhas a serem apresentadas
3. Perguntas a serem feitas a testemunha
4. Provas de defesa ou acusação
5. Considerações finais sobre o réu
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7.6. APÊNDICE VI: Relatório Júri Simulado

Disciplina: Química Geral I

Profº: Antonio Florencio

Bolsista: Marcela Alvaro

Aluno (a):__________________________________________Turma:_________Data:_____/
_____/_____

Relatório Júri Simulado

6. Objetivo do júri:

7. Tese apresentada pela acusação (principais pontos):

8. Tese apresentada pela defesa (principais pontos):

9. Sentença proposta e justificativa:

