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Introdução

O  município  de  Duque  de  Caxias,  localizado  na
Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro,
possui uma grande atividade industrial tendo o Polo
de  Campos  Elíseos,  que  é  composto  por  127
indústrias, como grande gerador de receitas para o
município.1 É  nessa  cidade  que  está  localizado  o
campus  do  IFRJ,  assim  como  a  Escola  Estadual
São Bento. É no referido colégio que atua o grupo
PIBID.  Os  bolsistas  realizam  diversas  atividades
com  alunos  do  ensino  médio,  dentre  elas,  uma
palestra sobre a indústria mais importante da região,
a Refinaria de Duque de Caxias (ReDuC). A palestra
foi  realizada,  pois  os  bolsistas  sentiram  a
necessidade de divulgar essa importante marca do
município,  e  tendo  como  base  os  estudos  de
Rogers2 e  de  Chassot,  onde  se  destaca  que  um
cidadão só consegue desenvolver espírito crítico e
contestar  a  sociedade  em  que  vive  quando  é
alfabetizado cientificamente.3 Para confirmar o que
os alunos conheciam sobre os temas relacionados a
REDUC, um pequeno questionário com 5 perguntas
foi  entregue  a  eles.  Os  questionários  foram
recolhidos  e  o  seminário  sobre  o  tema  foi
apresentado na própria sala de aula.

Resultados e Discussão

A palestra era constituída de uma breve explicação
sobre que é uma refinaria de petróleo e que tipo de
produtos pode ser  beneficiado nela, além disso,  a
história da REDUC também foi abordada e debateu-
se a importância desta indústria e de todo o polo de
Campos Elíseos para a população caxiense, para o
meio  ambiente  e  para  a  economia  local.  A
apresentação foi  realizada em novembro de 2012,
para um total de 29 alunos de uma turma de 1º ano
do  Ensino  Médio.  Apenas  1  aluna  se  recusou  a
preencher o questionário. As perguntas contidas no
mesmo estão  listadas  a  seguir:  1)  Em que bairro
você  reside?  Do  total  de  alunos  participantes,
apenas 2 moram em um município vizinho (Belford
Roxo), os outros 26 residem em Duque de Caxias.
2)  Você  sabe  o  que  é  a  REDUC?  Onde  ela  se
localiza? Ao analisar as respostas, ficou claro que a
maioria dos alunos não sabia o que era a REDUC e
nem onde ela se localiza no município de Duque de

Caxias.  3)  Para  que  serve  uma  refinaria  de
petróleo?  Para  espanto  dos  bolsistas,  apenas  4
alunos conseguiram responder para que serve como
refinaria  de  petróleo.  4)  Cite  alguns  dos  produtos
obtidos  através  do  refino  de  petróleo.  Apesar  de
confundirem  os  produtos  obtidos  do  refino  com
produtos finais, a maioria conseguiu citar ao menos
1 derivado do petróleo (geralmente, a gasolina). 5)
Existem outras empresas alocadas na REDUC além
da Petrobrás? Dê exemplos. O campo industrial de
Campos  Elíseos  onde  a  REDUC  está  localizada
abriga  mais  26  empresas  do  setor  petroquímico.
Porém,  apenas  4  alunos  souberam  identificar
alguma outra empresa além da REDUC.

Conclusões

Apesar de serem moradores de Duque de Caxias a
maioria dos alunos não sabia nada sobre a REDUC,
fato  que  impressionou  os  bolsistas  PIBID  e
confirmou  a  necessidade  da  palestra.  Iniciativas
como  essa  são  de  grande  importância  para
formarmos  cidadãos conscientes de seu papel na
sociedade  e  pessoas  mais  informadas  sobre  a
realidade  e  oportunidades  profissionais  na  sua
região. Ao final da palestra, os licenciandos fizeram
uma divulgação dos cursos técnicos oferecidos no
IFRJ  campus Duque  de  Caxias.  A  maioria  está
relacionada  com  as  oportunidades  indústrias
presentes no Polo de Campos Elíseos.  Os cursos
são Petróleo & Gás, Plástico, Química e Segurança
do trabalho.
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