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Introdução

A abordagem CTS busca estabelecer relações entre 
ciência e tecnologia no âmbito social, de forma que 
o cidadão compreenda os benefícios e malefícios 
que estas podem acarretar e saibam assim se 
posicionar criticamente frente às decisões que o 
permeiam. No ensino de química o Caso Simulado 
pode ser adotado a fim de estabelecer essas 
relações CTS. Nesta atividade buscou-se enfocar
um tema atual, que envolve um problema social e
muitas vezes controverso. Os alunos são levados a 
defenderem um posicionamento através da 
argumentação. Atores são formados e o debate 
ocorre em um cenário de júri1. Como em qualquer 
estratégia de ensino, o professor tem um papel 
muito importante. No Caso Simulado, isso ocorre 
desde a construção e elaboração da dinâmica até a 
mediação durante as discussões. Nesta pesquisa
buscamos comparar um Caso Simulado cuja 
temática era educação ambiental aplicado em uma 
escola particular da cidade de Juiz de Fora-MG. 
Com o amadurecimento do projeto resolvemos 
reaplicá-lo em uma escola estadual, da mesma 
cidade, no PIBID, apostando mais no papel do 
mediador.

Resultados e Discussão

Nosso projeto foi desenvolvido em 5 etapas:
1ª) Aplicação de um questionário, abordando temas 
que seriam posteriormente elucidados; 2ª) 
Abordagem de conceitos de concentração de 
soluções, distribuição de água na Terra, bem como 
de poluição. Nesta etapa, é introduzida também 
uma reportagem fictícia que retratava o caso a ser 
discutido. Escolha de personagens envolvidos no 
caso; 3ª) Verificação do andamento do projeto com 
os alunos; 4ª) Debate final do caso simulado, com 
formato de júri; 5ª) Aplicação de questionário similar 
ao questionário prévio que continha questões sobre 
água em termos de concentração, construção de 
modelo visando demonstrar o soluto e solvente em 
uma solução diluída e concentrada, sobre metais 
pesados além de perguntas de âmbito social, e 
motivacional em relação à metodologia de ensino 
adotada. Na reaplicação (na escola B) nós ainda 
distribuímos diários de bordo, a fim de que os
alunos anotassem sobre o decorrer da sua 

pesquisa. Esses diários foram acompanhados 
semanalmente. Algumas alterações foram feitas 
quanto ao debate, o júri na escola A era composto 
apenas por dois professores da escola, já na escola 
B o júri contou com a presença de representantes 
de diferentes áreas. Além disso, na escola B, 
atuamos como mediadores, intervindo durante o 
debate, a fim de enriquecer as discussões e auxiliar 
na compreensão dos alunos. Ao analisarmos o 
questionário prévio e posterior pudemos perceber 
que na escola A 28,6% dos alunos obtiveram 
mudança conceitual2, e 71,4% não tiveram, até por
que, alguns deles já haviam acertado anteriormente 
as questões enquanto outros realmente não sabiam.
Percebemos que o número de alunos com mudança 
conceitual na escola B foi de 45 % da turma, um 
número significativo comparado ao número de 
alunos faltosos, 29%. Aqueles que participaram do 
pré-teste e pós–teste, mas não participaram do 
Caso Simulado correspondem a 5% e podemos 
refletir através de suas respostas que não 
observamos mudança conceitual, o que pode ser 
visto como um ponto positivo para o trabalho, visto 
que temos a hipótese de que a execução do Caso 
Simulado ajuda na construção do conhecimento 
levando o aluno a uma mudança dos conceitos 
prévios. 

Conclusões

Através da aplicação do Caso Simulado, foi possível 
notar, em ambas as escolas uma mudança 
conceitual positiva por parte dos alunos. Porém, na 
escola B esses dados foram ainda mais 
significativos, acreditamos que a mediação foi um 
fator determinante para a aquisição destes 
resultados, visto que contribui para um 
questionamento maior no aluno e uma maior 
compreensão do assunto abordado.
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