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Introdução 

A contextualização da ementa das aulas de Química 

busca uma abordagem que se aproxime ao máximo 

do universo discente1. Afinal, um dos pilares dessa 

disciplina é a aplicação de conhecimentos teóricos 

para formar e informar os cidadãos acerca dos 

fenômenos envolvidos em situações corriqueiras. 

Nesse sentido, os aspectos das ciências forenses 

são bons exemplos para esta abordagem, uma vez 

que os crimes contra a vida infelizmente nos cercam 

e, na busca por sua elucidação, o auxílio dessas 

ciências é fundamental. Considerando a 

disseminação da temática da investigação criminal 

em séries de TV e filmes e o quanto o assunto atrai 

os estudantes, o presente trabalho tem por objetivo 

abordar os aspectos toxicológicos presentes nos 

agentes causadores de intoxicação exógena e 

propor uma sequênciadidática de aulas, tendo o 

tema Toxicologia como prática pedagógica para 

ressignificar as aulas de Química Orgânica. Com 

base na crescente demanda de exames periciais 

toxicológicos para a pesquisa de agentes 

causadores de intoxicação e aliado a dados 

estatísticos foram encontrados 1.955 casos relativos 

à ingestão de agrotóxicos no Rio de Janeiro em 

2018. O agrotóxico aldicarbe, pertencente ao grupo 

químico metilcarbamato de oxima, teve a 

descontinuidade de comercialização no Brasil em 

2011, porém sua venda continua de forma ilegal. 

Um dos fatores que contribui para isso é o seu baixo 

custo. Por ter absorção rápida e completa pelo 

estômago, o pesticida está elencado entre os 

principais agentes responsáveis por óbitos 

anualmente. Avaliando pelo âmbito criminal, 

associa-se diretamente a ingestão a casos de 

suicídio. Diante dos índices de intoxicações por 

agrotóxicos e sua agressão à saúde humana, 

pensou-se no desenvolvimento de uma sequência 

didática que pudesse explorar o assunto em sala de 

aula, a fim de promover o ensino por investigação 

(EPI) eincluiros conhecimentos em Toxicologia 

como ferramenta para propagação de conhecimento 

sobre as ciências forenses. 

Resultados e Discussão 

A atividade proposta totalizará 60h, sendo dividida 
em três momentos: realização de encontros 
presenciais entreos autores para o aporte teórico 
metodológico do interacionismo sociodiscursivo 
(ISD)2, construção/elaboração do modelo didático 
com a finalidade de correlacionaras características 
do pesticida aldicarbe com os parâmetros 
curriculares da Química Orgânica e, por 
fim,aplicação da sequência didática (SD) em duas 
turmas do 3° ano do Ensino Médio Regular em 
escolas vinculadas à rede pública do Estado. A 
aplicação da SD envolverá três encontros 
presenciais de 50 min cada, nos quais se pretende 
ministraraulas expositivas, utilizando como recursos 
reportagens que abordam casos demortes por 
intoxicação, vídeos sobre os efeitos bioquímicos dos 
pesticidas no organismo humano e um debate sobre 
o assunto (1º e 2º encontro). O 3º encontro 
consistirá de jogos/experimentos envolvendo o 
reconhecimento dos grupos funcionais e as 
principais reações orgânicas para a caracterização 
dos pesticidas de forma semelhante ao executado 
pelos Peritos Criminais. Pretende-se, após a 
realização das atividades, estabelecer diálogo e 
trocas a fim de fortalecer o professor regente na 
aplicação dos conteúdos de Química e fomentar um 
processo de autorreflexão sobre a temática da 
intoxicação nos alunos. 

Conclusão 

Como a proposta de SD ainda está em andamento, 

é prematuro estabelecer conclusões sobre este 

aspecto, mas já se pode afirmar que os estudantes 

têm se sentido mais motivado a compreender a 

Química e enxergá-la como parte do seu cotidiano.  
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