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RESUMO 

 

Esta pesquisa investigou o envolvimento dos estudantes com uma questão 

sociocientífica, abordada através de suportes de divulgação científica em uma 

sequência didática. A sequência didática passou pelo processo de Elaboração, 

Aplicação e Reelaboração (EAR) e sua última versão foi intitulada “A hidrostática e a 

utilização de barragens para conter rejeitos: o caso do rompimento da barragem de 

Fundão”, nela utilizamos o rompimento da barragem de Fundão em Mariana como 

questão sociocientífica a ser abordada no estudo da hidrostática. A pesquisa de 

natureza qualitativa analisou entrevistas feitas com alunos do primeiro ano do ensino 

médio, em uma escola pública de Belo Horizonte. As entrevistas foram realizadas 

após a leitura de reportagens sobre o assunto em dois momentos distintos: em um 

primeiro momento as reportagens foram levadas pela professora e, em um segundo 

momento, os estudantes escolheram a reportagem a ser apresentada. Por meio da 

análise microgenética, analisamos o envolvimento dos estudantes com a questão 

abordada através da verificação de alguns elementos como percepção, produção de 

sentido, argumentação e mobilização do conhecimento. Este trabalho defende a 

relevância do uso de questões sociocientíficas em ambientes formais de ensino, uma 

vez que envolve os estudantes ampliando o saber científico com o intuito de gerar 

reflexões e argumentações para uma aplicação ética, histórica e social dos saberes 

relativos à cultura científica e tecnológica.  

 

 

 

Palavras-chave: questão sociocientífica, divulgação científica, análise microgenética. 

  



ABSTRACT 

 

This research investigated the students' involvement with a socio-scientific issue 

approached through science communication supports in a didactic sequence. The 

didactic sequence went through the Elaboration, Application and Re-elaboration (EAR) 

process and its last version was entitled “Hydrostatics and the use of dams to contain 

tailings”, in which we used the rupture of the Fundão dam in Mariana as a socio-

scientific issue to be addressed. in the study of hydrostatics. The qualitative research 

analyzed interviews with first year high school students in a public school in Belo 

Horizonte, before and after the application of the first version of the didactic sequence. 

The interviews were conducted after reading reports on the subject at two different 

times: at first the reports were taken by the teacher and, in a second moment, the 

students chose the report to be presented. Through microgenetic analysis, we analyze 

the involvement of students with the issue addressed through the verification of some 

elements such as perception, meaning production, argumentation and knowledge 

mobilization. This word defends the relevance of the use of socio-scientific issue in 

formal teaching environments since it involves students expanding scientific 

knowledge in order to generate reflections and arguments for an ethical, historical and 

social application of knowledge related to scientific and technological culture. 

 

 

Keywords: socio-scientific issues, science communication, microgenetic analysis. 
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Apresentação 

 

A autora estudou durante toda sua vida em instituições públicas de ensino: no 

ensino fundamental pela rede municipal, no ensino médio rede estadual e no ensino 

superior e pós-graduação rede federal. 

Nasceu e residiu sempre em Belo Horizonte - MG e seus pais, vindos do 

interior de Minas Gerais, sempre incentivaram muito os estudos, apesar de terem 

concluído o ensino superior apenas depois de mais velhos devido às condições da 

época. Seus dois irmãos também são graduados, sendo que o mais novo terminou 

recentemente o doutorado pela UFMG. 

No ensino médio a autora cursou magistério, o que lhe deu acesso à sala de 

aula, desde os 17 anos, com o estágio. Devido ao grande interesse pelas exatas e 

pela docência cursou física licenciatura na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) de 2001 a 2004.  

A experiência como professora de física se iniciou na rede pública em 2005, 

quando foi nomeada em um concurso do estado de Minas Gerais e na rede privada 

em 2006. A autora atua ainda nessas redes de ensino nas quais leciona física para 

os três anos do ensino médio. 

Cursou, de 2008 a 2010, a especialização em “Ensino de Ciências por 

Investigação” pela UFMG. E participou voluntariamente do PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – pela UFMG de 2012 a 2016. Tal 

participação abriu portas para atuar como professora supervisora do projeto de 

pesquisa em educação básica da FAPEMIG/CAPES/UFMG intitulado “Estudo sobre 

efetividade da alternância entre discurso dialógico e discurso de autoridade para 

promover aprendizagem e engajamento dos estudantes em tópicos de física 

elementar”, durante os anos de 2013 a 2015, tendo como orientador o professor 

doutor Orlando Gomes de Aguiar Júnior. Nesse projeto foram produzidas sequências 

de ensino, sendo a autora uma das responsáveis pela produção da sequência 

intitulada “Uma Física para a Terra em movimento”, na qual foi feita uma ligação 

histórica do descobrimento da propriedade da Inércia por Galileu. 

Em 2016, a autora participou do processo seletivo para o Mestrado em Física 

dos Materiais (FIMAT) na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no qual foi 

aprovada em primeiro lugar e permaneceu nesse mestrado durante um semestre, 

apesar do seu interesse pela área de educação. Devido a esse interesse, a autora 



pediu transferência para o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

(MPEC/UFOP), programa que melhor atendia as suas expectativas em continuar 

atuando na área da educação. Tal solicitação foi aceita e em setembro de 2016, 

quando iniciou o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade 

Federal de Ouro Preto, tendo como orientador o professor doutor Guilherme da Silva 

Lima.  

A física se apresentou para a autora, desde o primeiro contato, como uma 

matéria instigante, que despertava muita curiosidade e muito interesse. Enquanto 

professora sempre procurou trazer inovações para a sala de aula, algo que justifica a 

busca contínua de formação, a fim de também despertar o interesse e a curiosidade 

dos estudantes, pois acredita que a motivação facilita a aprendizagem que ocorre de 

forma mais prazerosa.  

Nesse intuito, o trabalho aqui apresentado trata-se de uma inovação para as 

aulas de física da autora por atrelar conteúdos da física curricular a uma pesquisa e 

uma discussão mais aprofundadas sobre uma questão sociocientífica (QSC) que é 

apresentada aos estudantes por meio de suportes da divulgação científica (DC). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho analisamos o envolvimento dos estudantes na abordagem de 

uma questão sociocientífica (QSC) na aplicação de uma sequência didática (SD). A 

SD é o produto exigido pelo mestrado profissional e sua aplicação em uma escola 

pública de Belo Horizonte é analisada neste trabalho. 

A QSC escolhida para compor a SD foi o crime socioambiental ocorrido com 

o rompimento da barragem de Fundão, localizada no distrito de Bento Rodrigues em 

Mariana-MG em novembro de 2015. Esse tema foi escolhido não apenas por se tratar 

de um assunto relevante para a região na qual a SD foi aplicada, mas por ser 

considerado o maior desastre e crime ambiental ocorridos na história do Brasil1, além 

da reincidência e atualidade da questão abordada uma vez que, durante a escrita 

desse trabalho, ocorreu outro rompimento de barragem de rejeitos em Brumadinho-

MG.A sequência didática contou com o processo de Elaboração, Aplicação e 

Reelaboração (EAR), fato que permite o melhoramento do produto educativo e 

adequações dos procedimentos propostos. Ressaltamos que neste trabalho 

analisamos a aplicação da primeira versão da sequência didática que abordou a QSC 

do rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG dentro do conteúdo de 

Energia. No processo de reelaboração da SD foi realizada uma adequação para 

centrar a discussão no conteúdo de hidrostática. 

A pesquisa feita é de natureza qualitativa e pode ser compreendida como um 

estudo de caso. O método de análise contou com a análise microgenética para 

investigar as entrevistas feitas com os estudantes durante a aplicação da SD, após a 

leitura de suportes da DC em dois momentos. O objetivo dessa investigação foi 

analisar o envolvimento2 dos alunos com a QSC apresentada após a leitura e 

avaliação desses suportes. Para tanto, foram realizadas entrevistas em dois 

momentos distintos. No primeiro os alunos foram entrevistados após a leitura do 

primeiro suporte de DC, levado pela professora. Os suportes escolhidos para serem 

levados para apreciação dos estudantes foram reportagens retiradas de sites com 

grande número de acesso3. Cada grupo ficou responsável pela leitura de uma dessas 

 

1 Jornal da Unicamp: http://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/10/24/nos-vestigios-da-lama-
repercussao  Acesso em 30 outubro 2018. 
2 Um dos focos da investigação sobre QSC é a Análise do envolvimento dos estudantes (SOUZA; 
GEHLEN, 2017) – esse tema será abordado no capítulo que trata especificamente de QSC. 
3 Sites que aparecem com grande número de acesso pelo público em geral segundo pesquisa feita no 
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reportagens e na aula seguinte aconteceram as entrevistas individuais.Nesse trabalho 

utilizamos reportagens e artigos considerados como produções híbridas, uma vez que 

se situa entre o jornalismo científico e o jornalismo de uma maneira geral. Dessa forma 

os suportes de DC escolhidos são voltados para as implicações sociais decorrentes 

da prática científica-industrial, no caso, a mineração. Os suportes híbridos foram 

escolhidos uma vez que o objetivo do uso da DC era evidenciar e exibir a QSC, no 

entanto para apresentação do conteúdo da física curricular foram utilizadas outras 

estratégias. 

O segundo momento de entrevista ocorreu após aplicação da SD, quando a 

professora solicitou que os alunos trouxessem alguma reportagem sobre o tema 

proposto para discutir e apresentar aos colegas em sala. Ao trazer a reportagem, 

antes da discussão com a turma, a professora entrevistou alguns alunos, 

preferencialmente aqueles que haviam participado da primeira entrevista. 

Neste trabalho apresentamos na primeira parte do primeiro capítulo uma 

discussão acerca das questões sociocientíficas (QSC) e como estão as pesquisas 

nessa área no cenário nacional e internacional. Na segunda parte, apresentamos uma 

discussão sobre a divulgação científica (DC) no ensino de ciências e, na terceira parte, 

o uso da DC para o estudo de uma QSC. No segundo capítulo, abordamos a 

metodologia da investigação. No terceiro capítulo, apresentamos, na primeira parte, 

as entrevistas feitas com os estudantes e sua análise, na segunda parte analisamos 

o envolvimento dos estudantes de acordo com as entrevistas realizadas e na terceira 

parte desse capítulo apresentamos uma análise do processo de Elaboração, 

Aplicação e Reelaboração (EAR) da SD. No quarto capítulo, tratamos das 

considerações finais e no quinto, das referências. 

 

 

  

 

endereço: <https://www.google.com.br/>. 
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1.1 QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS (QSC) 

 

O ensino de ciências tem se renovado com as Questões Sociocientíficas 

(QSC) principalmente no cenário internacional (LIMA; MARTINS, 2013). Ao fazer um 

levantamento da produção acadêmica sobre a abordagem CTS (Ciência, Tecnologia 

e Sociedade) e o uso de QSC de 2008 a 2013, Lima e Martins (2013) constatam que 

no Brasil a utilização de QSC ocorre como estratégia para um ensino mais 

contextualizado e integrado, enquanto no cenário internacional a discussão sobre 

QSC utiliza a abordagem CTS como pano de fundo. Para esse levantamento 

bibliográfico, Lima e Martins (2013) selecionaram oito revistas da área de ensino de 

ciências (quatro nacionais e quatro internacionais) classificadas no estrato A da base 

Qualis da área 46.4 Foram analisados 73 trabalhos com abordagem CTS ou uso de 

QSC, dentre os quais 21 foram de revistas nacionais e 52 internacionais. Além disso, 

as autoras constataram que a maioria dos trabalhos apresentados na área (CTS e 

QSC) são empíricos e apenas três trabalhos nacionais são teóricos. Lima e Martins 

(2013) esclarecem que dos 21 trabalhos nacionais analisados, apenas um aborda, 

exclusivamente, as QSC e seis fazem uma relação desta com a abordagem CTS; 

enquanto que no âmbito internacional, dos 52 trabalhos analisados 41 focam 

exclusivamente nas QSC. A escassez de trabalhos sobre QSC no Brasil já havia sido 

detectado por Sá (2010) e Mendes (2012), ressaltando que, diferentemente do cenário 

internacional, as QSC são pouco exploradas em ambientes de ensino e 

aprendizagem. 

Sousa e Gehlen (2017) também contribuem para inventariar os trabalhos 

investigativos sobre QSC. As autoras constatam que menos de 1% de todos os 

trabalhos abordam QSC no período de 17 anos, do I ao IX ENPEC (de 1997 a 2013). 

Porém, nota-se que há um aumento dessas publicações nos últimos anos e que a 

maior parte dos trabalhos apresenta natureza empírica.  

Nesse trabalho as autoras utilizam a Análise Textual Discursiva e classificam 

os artigos encontrados nas seguintes categorias:  

Foco temático e natureza dos trabalhos; Compreensão de Questão 
Sociocientífica; Questões Sociocientíficas, abordagem CTS e 

 

4 Qualis é uma classificação dada a produções científicas de programas de pós-graduação, cujos níveis 
de indicativo de qualidade são: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C. Sendo A1 o mais elevado e C o mais 
baixo referente ao peso zero. <Fonte: http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-
apoio/classificacao-da-producao-intelectual> 
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desenvolvimento da argumentação; e Planejamento e implementação de 
propostas centradas em Questões Sociocientíficas. (SOUSA; GEHLEN, 
2017, p.1) 

Na análise dos resultados, Sousa e Gehlen (2017) apontam para a 

necessidade de definir o papel das QSC no ensino de ciências, uma vez que podem 

se apresentar como recurso didático-pedagógico utilizado em sala, ou um objeto de 

aprendizagem ou uma parte constituinte do currículo. As autoras apontaram também 

para a necessidade de sistematizar características das QSC, bem como sua relação 

com outros referenciais e critérios de seleção.  

Para além das contribuições em sala de aula, Sousa e Gehlen indicam 

caminhos para a investigação de elementos das QSC, dentre eles: 

o surgimento de referenciais teóricos, consolidação de grupos de pesquisa, 
focos de interesse etc.  Dessa maneira, é necessário aprofundar as 
discussões abarcando, por exemplo, aspectos relacionados à natureza das 
questões abordadas e ao seu desenvolvimento em sala de aula. (...) A 
abordagem de Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências constitui um 
tema de pesquisa recente e em desenvolvimento, de modo que, investigar as 
discussões envolvidas nesse processo pode possibilitar uma visão preliminar 
da compreensão de Questões Sociocientíficas presente na pesquisa em 
Educação em Ciências no Brasil, elucidando elementos relacionados à sua 
abordagem no ensino e sinalizando para aspectos que demandam 
aprofundamentos. (SOUSA; GEHLEN, 2017, p.3-4) 

Após essa análise de trabalhos apresentados no âmbito nacional e 

internacional, nota-se uma mudança da abordagem CTS para o uso de QSC. Zeidler 

e colaboradores (2005) contribuem com esse debate ao destacarem que a educação 

focada em CTS vem sendo pensada desde final década de 1970, porém apresenta 

em abordagens muito distintas e algumas vezes muito superficiais levando o nome de 

CTS. Da mesma forma, Sadler (2009) constata a ampla utilização da abordagem CTS, 

porém seu significado acabou se perdendo uma vez que alguns trabalhos intitulados 

como CTS apresentam apenas uma conexão entre o conteúdo científico e uma 

aplicação social.  

Devido à dificuldade encontrada com a CTS, foi proposta uma abordagem que 

apresentava não apenas aspectos de ciência e tecnologia que influenciam na 

sociedade, mas também uma conexão com a educação ambiental (CTSA – Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Educação ambiental) (ZEIDLER et al., 2005). No entanto, 

assim como ocorrido com a CTS, a CTSA apresentou “uma falta de foco ou base 

teórica unificada bem desenvolvida” (ZEIDLER et al., 2005, p. 359), o que acarretou 

em seu declínio. 

O declínio apontado por Zeidler e colaboradores não institui o abandono da 
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perspectiva CTS ou CTSA. Sadler (2009) defende uma abordagem CTS que utilize 

QSC relevantes para contribuir com a produção de “oportunidades para desenvolver 

competências e práticas importantes em seu desenvolvimento como cidadãos” 

(SADLER, 2009, p. 699). No mesmo sentido, Penha (2012) e Zeidler e colaboradores 

(2005) consideram a abordagem de QSC como um avanço em relação à abordagem 

CTS(A), pois além de englobá-la também contempla outras dimensões como a ética 

e o desenvolvimento emocional. Para ele as QSC capacitam os estudantes a 

pensarem como ocorrem as questões em ciências trazendo uma reflexão sobre os 

princípios éticos que envolvem as decisões científicas no mundo.  

Ainda que existam aproximações entre as QSC e a abordagem CTS, Zeidler 

e colaboradores (2005, p. 360) apresentam uma visão crítica em relação a abordagem 

CTS. Para eles o objetivo dessa abordagem é contextualizar a aprendizagem de 

ciências, enquanto o uso das QSC “visa estimular e promover o desenvolvimento 

intelectual individual em moralidade5 e ética, bem como a consciência da 

interdependência entre ciência e sociedade” (ZEIDLER et al., 2005, p. 360). Portanto, 

Zeidler e colaboradores (2005) sugerem uma remodelagem considerável nas 

abordagens CTS (A) a fim de incluir o desenvolvimento moral e ético.  

Por outro lado, Santos e Mortimer (2000) apresentam uma análise do 

surgimento do currículo com ênfase em CTS. Segundo os autores essa abordagem 

surge devido a uma necessidade da sociedade, após a Segunda Guerra Mundial, de 

formar cidadãos que, além de apresentarem o domínio do conhecimento científico e 

suas aplicações tecnológicas, fossem também capazes de participar de tomada de 

decisões na sociedade. Dessa forma, segundo Santos e Mortimer (2000) o estudo 

CTS já estaria voltado para discussões éticas, diferentemente do que é exposto por 

Zeidler e colaboradores (2005). 

Santos e Mortimer (2000), em seu trabalho, citam oito categorias encontradas 

na literatura como abordagem CTS, porém duas destas não se encaixam no modelo 

CTS que os autores consideram ideal e das outras seis apenas duas seriam ideais 

para propostas de um novo currículo para o Ensino Médio. Assim como Zeidler e 

colaboradores (2005), Santos e Mortimer (2000) também apresentam críticas à falta 

de rigor ao considerar muitos trabalhos como CTS. 
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Dessa forma percebemos que, apesar de apresentarem muitas discordâncias 

entre si, tanto Zeidler e colaboradores (2005) quanto Santos e Mortimer (2000) 

apontam para a necessidade de classificação e categorização das bases teóricas de 

uma abordagem.  

Na análise feita por Lima e Martins (2013), os focos das abordagens CTS e 

as QSC apresentam objetivos semelhantes, porém assumem diferentes sentidos. A 

proposta apresentada por esses autores inclui alfabetização científica, tomada de 

decisão e formação para a cidadania. A diferença aparece no sentido dado a cada 

uma dessas propostas.  

Dentro do recorte temporal da pesquisa, podemos dizer que, no contexto 
brasileiro, as discussões CTS ainda vigoram como norteadoras dos currículos 
de ciências, sendo os temas sociocientíficos vistos como estratégias didático-
pedagógicas para se trabalhar os currículos (CTS) de forma mais 
contextualizada e integrada. (...) Todavia, no contexto internacional as 
discussões CTS aparecem como pano de fundo para as discussões de temas 
sociocientíficos, e estes ganham o foco nas discussões sobre o ensino de 
ciências. (LIMA; MARTINS, 2013, p. 5 e 6) 

Segundo Lima e Martins (2013), os trabalhos com QSC visam oferecer 

respaldo ao estudante para os processos de tomada de decisão uma vez que buscam 

articular a apreensão do conteúdo de ciências aos enfoques sociais, políticos, 

históricos, econômicos, morais e éticos. 

No mesmo sentido, Sadler (2009) apresenta as QSC como uma evolução para 

o ensino de ciências uma vez que considera o desenvolvimento psicológico e social 

do estudante enfatizando a dimensão moral e ética na tomada de decisão desse tipo 

de questão, perpassando por processos de cognição e afeto. 

Dessa forma o trabalho com QSC apresenta uma inovação no cenário 

nacional e aponta para uma necessidade de trazer tais questões para sala de aula 

como foco principal do ensino de ciências, enfatizando a dimensão moral nesse 

processo cognitivo e afetivo, como apresentado por Sadler (2009) e Zeidler e 

colaboradores (2005). Na mesma perspectiva, Penha (2012) destaca uma 

convergência existente entre documentos que são referências para o Ensino de 

Ciências como “Projeto 2061”, “Ciência para todos os Americanos”, “Declaração 

Relativa à Educação Científica para os anos 80” elaborada pela National Science 

Teacher Association (NSTC), “Declaração de Budapeste” elaborada pela 

“Conferência Mundial sobre a Ciência para o século XXI”, “Educação Científica na 

Europa: Reflexões Críticas”, “Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio brasileiro”, os quais apontam para a importância de temas sociais, econômicos 
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e culturais assim como é proposto pelas QSC.  

Santos e Mortimer (2000) apresentam um currículo baseado em CTS muito 

parecido com as QSC uma vez que apresentam a necessidade de se discutir os 

aspectos filosóficos, históricos e sociológicos. No estudo do que é proposto por 

diversos autores defensores de CTS, Santos e Mortimer apontam no sentido da 

inclusão de aspetos técnicos, organizacionais e culturais nas práticas com CTS; 

indicam o trabalho docente com “temas geradores”; cita também que é essencial a 

discussão dos valores éticos e humanos envolvidos nas decisões; os currículos com 

aspecto CTS apontam para temas problemáticos dentro da ciência e tecnologia, no 

qual uma tomada de decisão se faz muito evidente.  

Entendemos que as QSC se diferem um pouco da CTS no aspecto de tomada 

de decisão, uma vez que a decisão não é um elemento determinante das QSC. O 

trabalho aqui apresentado não envolve uma tomada de decisão, mas uma análise de 

problemas existentes na sociedade, de usos e estruturas que têm sido utilizados há 

muitos anos e, muitas vezes, sem serem questionados, como uso de barreiras para 

reter dejetos da mineração. Dessa forma, o enfoque em QSC se faz mais coerente 

para a proposta aqui apresentada, contudo não negamos os diversos diálogos com a 

abordagem CTS que podem ser estabelecidos.  

Particularmente, utilizamos para a SD elaborada a classificação em dois dos 

temas apresentados para abordagens CTS proposto por Santos e Mortimer: “(1) 

exploração mineral e desenvolvimento científico, tecnológico e social” (SANTOS; 

MORTIMER, 2000, p. 11), no qual na apresentação do tema os autores citam a 

exploração mineral e o segundo tema apresentado na SD é “(2) ocupação humana e 

poluição ambiental, o destino do lixo e o impacto sobre o ambiente.” (SANTOS; 

MORTIMER, 2000, p. 11.) 

Nas estratégias de ensino os autores citam estudo de caso envolvendo 

problemas reais da sociedade, tal qual foi feita nesse trabalho com QSC e também 

“trabalhos cooperativos entre alunos ou entre professor e aluno, pesquisas, 

apresentações orais e relatórios escritos” (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 13) 

estratégias também utilizadas nessa pesquisa. 

Além disso, nesse trabalho optamos por desenvolver uma QSC como tema 

de estudo de hidrostática (inicialmente energia) e nos baseamos nas categorias e 

análises apresentadas por Sousa e Gehlen (2017). Dessa forma, segundo as autoras, 

essa pesquisa é classificada dentro de: Planejamento e implementação de propostas 
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centradas em Questões Sociocientíficas. Como sugerido pelas autoras, as pesquisas 

da abordagem das QSC no Ensino de Ciências ainda estão em processo de 

desenvolvimento por serem recentes no cenário nacional, assim sendo, o trabalho 

com tais questões pode apontar para aspectos que demandam aprofundamentos. 

Dessa forma, a abordagem escolhida pode ser melhor compreendida como a 

utilização de QSC, no entanto notamos um trâmite dentro da abordagem CTS, com a 

diferenciação que o trabalho aqui exposto não envolve uma tomada de decisão, mas 

requer a apropriação de elementos da cultura científica para interpretação e atuação 

na sociedade. 

Diante da necessidade de classificar e apresentar uma base teórica 

consistente para que a utilização de QSC não perca seu sentido, como ocorrido com 

a CTS, segundo Zeidler e colaboradores (2005), encontramos algumas características 

principais e definições sobre QSC apresentadas por Sá (2010). A autora classificou 

alguns focos que surgiram em sua pesquisa acerca de trabalhos publicados no Brasil: 

Estratégias promotoras da argumentação, Formação de professores, Mecanismos de 

ensino da argumentação, Elaboração de modelos, Espaço para a argumentação, 

Levantamento bibliográfico e Análise de material didático.  

Sousa e Gehlen (2017) baseiam-se nos focos apresentados por Sá (2010) e 

apresentam outros dois: Ambiente de ensino-aprendizagem e Análise do 

envolvimento dos estudantes. 

De acordo com as classificações apresentadas por Sá (2010) e Sousa e 

Gehlen (2017) a presente investigação articula as QSC com a “Análise do 

envolvimento dos estudantes” definida como: 

Análise do envolvimento dos estudantes: Analisam aspectos relacionados 
ao envolvimento dos estudantes mediante o desenvolvimento de atividades 
centradas em Questões Sociocientíficas, tais como: desempenho, 
percepções, produções de sentido, argumentos, conhecimentos mobilizados 
etc. (SOUSA; GEHLEN, 2017, p. 5) 

Esse foco se justifica na análise feita, das entrevistas com os estudantes na 

aplicação da sequência didática (SD), cuja questão abordada foi o crime 

socioambiental cometido pela Samarco que atingiu a região de Mariana-MG e toda a 

bacia do Rio Doce, com o intuito de analisar o envolvimento dos mesmos após a leitura 

do suporte de DC sobre essa QSC tão relevante para a sociedade. 

O foco dessa pesquisa, “análise do envolvimento dos estudantes”, é o que 

apresenta maior interesse na abordagem das QSC segundo o inventário feito por 

Sousa e Gehlen (2017) dos trabalhos investigativos sobre o tema do I ao IX ENPEC 
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(de 1997 a 2013). Porém as autoras indicaram que a argumentação é pouco explorada 

no âmbito das discussões dessas questões. Tal análise é resumida pelas autoras no 

gráfico abaixo que apresenta a aparição dos focos temáticos ao longo das edições 

ENPEC: 

 

 

Fonte: Sousa e Gehlen (2017, p. 9) 

 

Outros autores também apontam nesse sentido. Segundo Sá (2010) as QSC 

têm sido amplamente recomendadas para pesquisa em Ensino de Ciências, com o 

intuito de propiciar a argumentação em sala de aula. De acordo com Simonneaux 

(2007), o trabalho com QSC favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, 

auxilia na compreensão da natureza da ciência, articula diversas áreas do 

conhecimento, auxiliando na formação cidadã do estudante.6  

Como potencialidades para o uso de QSC é possível perceber a formação 

integral do estudante como apresentado por Lenharo e Lopes (2013) 

parece ser potencial para o ensino integral sobre os aspectos sociais, éticos 
e ambientais relacionados à ciência e à tecnologia, que atentemos para a 
formação discursiva dos alunos, quando imersos em tais discussões. 
(LENHARO; LOPES, 2013, p. 4) 

 

6 Para o trabalho aqui apresentado não focaremos nos conceitos específicos desses benefícios 
fornecidos pelas QSC apresentados pelos autores, mas queremos mostrar, ao citar tais benefícios, que 
as contribuições para o Ensino de Ciências são inegáveis. 
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Neste trabalho, o conceito de Questões Sociocientíficas (QSC) utilizado será, 

segundo Lenharo e Lopes (2013): questões sociais relacionadas com o conhecimento 

científico e tecnológico que problematiza a realidade. Dessa forma, as QSC não são 

exclusivamente produções didáticas para auxiliar os processos educativos, muitas 

vezes são relações objetivas instauradas no seio da sociedade. 

Tais questões, apesar de não figurar exclusivamente uma produção didática, 

são relevantes para a sociedade, por isso levar as QSC para a sala de aula podem 

contribuir grandemente para o envolvimento dos estudantes incitando discussões de 

problemas enfrentados pela sociedade, tal como apontado por Lenharo e Lopes 

(2013, p. 4): 

Diante dos problemas sociais que são agravados pela pouca escolarização 
da população, é necessário repensar a educação, principalmente, frente às 
questões sociocientíficas, em que a população precisa, com urgência, 
compreender e participar das discussões.  

Portanto, mesmo não tendo fins específicos para utilização em sala de aula, 

as QSC quando levadas para esse ambiente pode contribuir fortemente para um maior 

envolvimento dos estudantes nas atividades propostas e também auxiliar na formação 

e desenvolvimento de argumentações quanto a problemas enfrentados pela 

sociedade.  

Diversos pesquisadores – Mendes (2012); Sá (2010); Santos, Mortimer e 

Scott (2001) – atentam para a necessidade de mais trabalhos no cenário nacional que 

tratam da argumentação no trabalho com problemas sociocientíficos. Apesar de esse 

não ser o foco dessa pesquisa, ela abre cenário para o trabalho com a argumentação 

gerada por tais questões em sala de aula. 

 

1.2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (DC) NO ENSINO  

 

A divulgação científica (DC) está frequentemente presente na sociedade 

ocidental desde o século XVII. Inicialmente, em sua origem, eram apresentados 

verdadeiros espetáculos, em forma de shows científicos, mas também aparecia em 

forma de exposições, palestras ou livros (SILVA, 2006). 

Hoje os textos de DC são numerosos e amplamente divulgados de tal forma 

que dificulta sua definição e categorização histórica.  

O termo, divulgação científica, longe de designar um tipo específico de texto, 
está relacionado à forma como o conhecimento científico é produzido, como 
ele é formulado e como ele circula numa sociedade como a nossa. (SILVA, 
2006, p. 53) 
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Muitos pesquisadores sugerem que o conceito de divulgação científica (DC) 

trata-se de uma recodificação da linguagem especializada para uma não 

especializada e acessível ao grande público, sendo ela elaborada através de recursos, 

técnicas e processos para essa veiculação (AUTHIER-REVUZ, 1999; BUENO, 2009; 

EPSTEIN, 2012). Essa não é a única interpretação sobre a DC, outros autores 

consideram que a DC pode ser compreendida como um gênero discursivo próprio 

(ZAMBONI, 2001; LEIBRUDER, 2003; CUNHA, 2009; CUNHA; GIORDAN, 2015). 

Consideramos nesse trabalho que a DC é uma atividade específica produzida em 

meio a esferas de criação ideológicas distintas, entre as quais as principais estão no 

campo da Ciência, da Educação e da Comunicação Social (LIMA, 2016). 

Vale ressaltar que a DC não tem como principal destino as situações formais 

de ensino, ou seja, aquelas desenvolvidas em escola com conteúdos previamente 

selecionados (GOHN, 2006). A DC é um suporte produzido visando a comunicação 

da ciência, da tecnologia, de seus processos e histórias. Apesar disso, ela pode ser 

de grande utilidade em aulas de ciências uma vez que pode atuar como mediadora 

nos processos de ensino e aprendizagem.  

Embora o uso da DC não tenha como principal objetivo a sala de aula, quando 

utilizada em situações formais de ensino, pode gerar inúmeras contribuições para a 

educação científica, tais como incitar a curiosidade e envolvimento dos estudantes 

nas atividades propostas, promover a enculturação científica, contribuir para a 

formação de hábitos e atitudes que continuarão após a vida escolar (LIMA; GIORDAN 

2017). Seu uso em ambientes formais de ensino é abordado em diversos trabalhos 

de autores tais como: Nascimento e Costa (2002), Medeiros et al. (2010), Monteiro e 

Gouvêa (2015), Lima e Giordan (2017). 

Compreendendo o papel da escola como um lugar privilegiado para a 

enculturação científica, Almeida e Ricon (1993, p.8), acrescentam: “a importância de 

práticas que, além de facilitarem a incorporação do saber científico, podem contribuir 

para a formação de hábitos e atitudes que permanecerão mesmo após o abandono 

da escola”. A formação de práticas de interação com a DC deveria ser uma 

preocupação dos professores de ciências, uma vez que após a formação escolar ela 

será o principal, se não único, meio de interação do sujeito com a cultura científica 

(LIMA, 2016). 

Dessa forma, o uso da DC em sala de aula contribui com papel formativo da 

escola, que tem como objetivo criar no estudante o hábito de buscar e interagir com a 



25 

 

cultura científica de maneira crítica. Nesse sentido, o uso da DC pode contribuir para 

produzir modos de interação com as formas com as quais a esfera da Ciência se 

comunica com a sociedade.  

Porém, a entrada da DC em sala de aula tem um objetivo específico de 

atender propósitos educativos, seja para auxiliar na formação e domínio de conceitos 

científicos ou para abordar aspectos históricos e sociais da produção e uso do 

conhecimento científico. Por isso a apropriação da DC pelo do professor é um pré-

requisito para usá-la em sala de aula. (LIMA; GIORDAN, 2017) 

Como a DC visa um determinado destinatário, ela é elaborada com uma 

linguagem própria para responder os anseios e necessidades desse público, 

buscando estabelecer diálogos entre os interlocutores e a cultura científica. Contudo, 

quando esses suportes são levados para a sala de aula, passam a sofrer influência 

dos objetivos educacionais (LIMA; GIORDAN, 2017). Assim, a atividade com a DC 

visa atender os propósitos do professor, ou seja, ocorre uma mudança de propósitos, 

de objetivos e do destinatário. Dessa forma, é necessário que sejam feitas 

adequações do objeto (DC) a ser utilizado. 

Segundo Lima e Giordan (2017) vários discursos surgem ao levar a DC para 

o contexto da sala de aula. “Seu uso na educação formal produz um contexto particular 

de ensino no qual ao menos quatro discursos convivem em sala de aula: o discurso 

cotidiano, o discurso escolar, o discurso da ciência escolar e o discurso de DC.” (LIMA; 

GIORDAN, 2017, p. 4) 

É importante ressaltar que, devido ao papel do professor, que é um 

representante de uma cultura científica, sua compreensão acerca da DC diferencia-

se daquela feita pelos estudantes: 

Enquanto os estudantes compreendem a DC no plano da sala de aula, isto 
é, produzindo réplicas referentes aos conceitos científicos ou aos aspectos 
da cultura científica orientado pelas atividades de ensino; a compreensão do 
professor é duplamente orientada, isto é, por um lado o professor produz uma 
compreensão referente aos sentidos da cultura científica, e por outro, ele 
deve compreender a DC como uma ferramenta cultural que será utilizada em 
sala de aula em um processo de enculturação científica diverso daquele por 
ele vivenciado. As distinções entre as compreensões do professor e dos 
estudantes são devidas a diversos fatores, entre eles o universo de referência 
de ambos e a capacidade que ambos têm de serem interlocutores do suporte 
de DC. (LIMA; GIORDAN, 2017, p. 6) 

Dessa forma, a visão do professor acerca da DC aponta para a busca de 

recursos capazes de oferecer a enculturação na prática científica do estudante. Nesse 

sentido ocorre uma mudança de finalidade em seu uso.  
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Grillo (2008) apresenta duas finalidades distintas da DC: uma quando feita 

pela esfera científica – cujo intuito gira em torno da autopromoção, de obter uma 

opinião pública favorável com o objetivo de dar continuidade às suas pesquisas – e a 

segunda finalidade que é a formação da cultura científica com produção de textos-

mercadorias elaborados por meios de comunicação midiáticos comerciais: “A 

divulgação científica é atingida pela lógica comercial no final do século XIX, quando 

os jornais tornam-se empresas comerciais lucrativas, atraindo fortes investimentos e 

verbas publicitárias” (GRILLO, 2008, p.71). 

O professor apresenta uma compreensão distinta do estudante quanto ao 

suporte de DC, seja pelo universo cultural diferenciado ou pelo contato mais frequente 

com tais ferramentas, o que o faz, muitas vezes, mais perspicaz na compreensão das 

finalidades da DC. Dessa forma, é importante seu papel de orientador e instigador no 

sentido de levantar discussões com os estudantes sobre tais finalidades, ou seja, 

investigar as intenções da publicação de um suporte de DC – qual o foco principal, 

como e quando são divulgadas, qual o objetivo de não serem mais veiculadas 

informações com tanta frequência, ou seja, quais as intenções existem por detrás 

desse conteúdo. 

Lima e Giordan (2017) apontam alguns fatores que são condicionantes no uso 

da DC em sala de aula, tais como: tempo, conceitos a serem estudados, conteúdo a 

ser adaptado, metodologia etc. Nesse sentido, a busca e a adequação, como citado 

anteriormente, perpassa pelo professor. 

Os autores, em seu trabalho, apresentam oito categorias de propósitos de 

ensino no uso da DC encontrado em sua pesquisa: contextualização histórica, 

explicação, levantamento de concepções, metacognição, pesquisa, produção de 

material, promoção de debate e trabalho de campo. Além da categoria de 

“planejamento”, indicando que o professor utilizou a DC para planejar sua aula e não 

durante as atividades de ensino em si. 

Dentre os propósitos citados, a SD elaborada e investigada neste trabalho 

contou com os seguintes propósitos: 

Levantamento de concepções – O professor por meio dos materiais de DC 
visa inventariar (trazer a público) as concepções e percepções que os 
estudantes têm de determinados temas, contextos, fenômenos etc.;  

Pesquisa – A proposta da atividade visa que os estudantes desenvolvam uma 
pesquisa baseada em suportes de DC. Esta atividade, portanto, irá contribuir 
especialmente para o desenvolvimento da autonomia do estudante, onde ele 
seja capaz de encontrar e selecionar suportes que contribuam para sua 
compreensão sobre determinado tema; (LIMA; GIORDAN, 2017, p. 10) 
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Na SD foram utilizados suportes de DC em dois momentos distintos: 

inicialmente, após a introdução do tema aos estudantes sobre uma determinada QSC, 

a professora apresentou a eles suportes de DC com o objetivo de levantar concepções 

prévias sobre o tema e sobre a leitura realizada por eles desses suportes e, assim, 

fortalecer a produção e interpretação da QSC. Em um segundo momento, os 

estudantes que escolheram o suporte de DC que seria apresentado à turma em um 

seminário, dessa forma pudemos avaliar a autonomia, as características do material 

escolhido, a leitura feita por eles desse suporte dentre outros fatores. Além disso, a 

DC contribuiu para a produção da SD que foi elaborada em cima de uma QSC, 

participando também da parte do planejamento. 

Os suportes de DC levados para sala de aula pela professora foram 

reportagens retiradas de sites com grande número de acesso pelo público em geral7, 

inclusive pelos estudantes, agentes dessa pesquisa. Tal escolha se justifica uma vez 

que, como ressalta Bueno (2009), a divulgação científica comunica ao público fatos e 

princípios relacionados à ciência através de uma linguagem acessível e que possa 

utilizar fatos jornalísticos como motivador para explicar métodos, princípios ou ações 

da ciência, por isso entendemos que essa produção comunicativa pode contribuir para 

a abordagem de problemas sociocientíficos em sala de aula. Vale destacar que a 

compreensão de divulgação científica concebida por esse trabalho converge com a 

perspectiva adotada por José Reis (2002, p. 76), de acordo com ele a divulgação 

científica: 

É a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos princípios 
nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Durante muito tempo, a 
divulgação se limitou a contar ao público os encantos e os aspectos 
interessantes e revolucionários da ciência. Aos poucos, passou a refletir 
também a intensidade dos problemas sociais implícitos nessa atividade. 

Das principais ferramentas comunicativas utilizadas, essa pesquisa contou com 

infográficos e hipertexto. (LIMA; GIORDAN, 2017) 

Ressaltamos, enfim, a diferença entre comunicação científica e divulgação 

científica, como apresentado por Bueno (2010). Embora ambas atividades buscam 

difundir as informações de ciência, tecnologia e inovação elas apresentam aspectos 

distintos. Enquanto a comunicação científica busca disseminar informações 

especializadas entre seus pares, utilizando uma linguagem específica que não se 

preocupa com os jargões técnicos utilizados, a DC busca ampliar o acesso ao 

 

7 Reportagens que aparecem no topo da lista dos sites de busca: <https://www.google.com>. 
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conhecimento científico estabelecendo condições para uma alfabetização científica. A 

DC pode ser encontrada em diversas formas, as mais consolidadas e estáveis são o 

jornalismo científico e as exposições museais, entretanto existem inúmeras outras 

modalidades de DC que podem articular o conhecimento científico ao entretenimento, 

à arte, à brincadeira, etc. A DC busca atingir o maior número de pessoas possível, 

dessa forma utiliza as diferentes mídias para sua veiculação. 

O jornalista ou divulgador aparece como um mediador entre a ciência e o 

público que não tem, na maioria das vezes, capacitação específica para decodificar 

as informações científicas tal como apresentada para os pares, como ocorre com a 

comunicação científica. Dessa forma, muitas vezes a DC privilegia mais a 

espetacularização da notícia com o intuito de ampliar a audiência e torna-la mais 

acessível. (BUENO, 2010). 

A comunicação científica mobiliza o debate entre especialistas como parte do 
processo natural de produção e legitimação do conhecimento científico. A 
divulgação científica busca permitir que pessoas leigas possam entender, 
ainda que minimamente, o mundo em que vivem e, sobretudo, assimilar as 
novas descobertas, o progresso científico, com ênfase no processo de 
educação científica. (BUENO, 2010, p. 5) 

Devido ao objetivo do nosso trabalho ser mais voltado para uma alfabetização 

científica optamos por utilizar suportes de DC. Reconhecemos que o uso de textos da 

comunicação científica também pode contribuir com a formação científica dos 

estudantes, tal como apontado por Pagliarini e Almeida (2016). Contudo, textos de DC 

e da comunicação científica são essencialmente diferentes e optamos exclusivamente 

por suportes de DC devido a possibilidade dos estudantes encontra-los em situações 

cotidianas.  

 

 

1.3 USO DA DC PARA ESTUDO DE UMA QSC 

 

Um exemplo de QSC relevante para o estado de Minas Gerais (e o Brasil 

como um todo) é o crime socioambiental ocorrido devido ao rompimento da barragem 

de Fundão, em novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues localizado em 

Mariana-MG. Tal questão traz à tona uma reflexão e discussão sobre os impactos dos 

modelos de mineração adotados na sociedade. Esse crime socioambiental, 

amplamente abordado pela mídia, dialoga com a Ciência e a Tecnologia, além de ter 

desdobramentos para o ambiente e a sociedade. 
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O rompimento da barragem reforçou a discussão sobre a responsabilidade 

socioambiental de setores da indústria brasileira, bem como a discussão sobre 

sustentabilidade e problemas socioambientais. Os impactos desse crime foram tão 

grandes que a temática foi e continua sendo discutida em diversos espaços sociais, 

dentre eles a escola. Devido a isso, a utilização dessa QSC se mostra muito relevante 

uma vez que desperta o senso crítico dos alunos principalmente frente aos suportes 

de DC os quais têm acesso. 

Entendemos que a abordagem de QSC por meio da divulgação científica (DC) 

pode contribuir para a formação científica dos estudantes, visto que permite tanto o 

aprofundamento de assuntos delimitados pelo currículo escolar quanto o 

desenvolvimento de práticas que podem contribuir para a atuação dos estudantes na 

sociedade. 

Sendo assim, essa QSC foi escolhida para ser o foco da sequência didática 

(SD). Tal questão envolve diversos conceitos da física, dentre eles escolhemos 

trabalhar, na primeira versão da SD, com o tema “Energia e suas transformações”, 

uma vez que as barragens são amplamente utilizadas não apenas na mineração, mas 

também em diversas hidrelétricas, tipo de usina energética muito utilizada no Brasil.  

Porém, como citado anteriormente, a SD contou com o processo de 

Elaboração, Aplicação e Reelaboração (EAR), fato que permite o melhoramento do 

produto educativo e adequações dos procedimentos propostos, dessa forma a versão 

final da SD contempla o conteúdo da física curricular de “hidrostática”, que aborda a 

questão de pressão em fluidos em repouso o que é mais condizente com a QSC 

abordada, uma vez que a barragem de rejeitos tem por objetivo manter o fluido em 

repouso. 

A energia armazenada e as implicações do uso de barragens foram os focos 

da primeira versão SD que foi aplicada e analisada nesse trabalho, mas o conteúdo 

foi revisto para se adequar melhor à QSC proposta. Vale ressaltar que o tema 

abordado pode envolver, além de outros conteúdos da componente curricular de física 

(como proposto na segunda versão da SD com o conteúdo de hidrostática, no estudo 

de pressão e densidade), outras disciplinas como a química – no estudo dos metais e 

rejeitos presentes nessa lama que se espalhou na região – e na biologia – com os 

impactos para a fauna e a flora, devastados até sua chegada ao mar. 

Tendo estabelecido o recorte da SD como uma QSC relevante para a região 

onde foi aplicada – uma escola pública de Belo Horizonte – os recursos utilizados 
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foram escolhidos a partir de suportes de DC. A análise e trabalho com tais suportes 

em sala de aula é extremamente relevante uma vez que muitos alunos apresentam 

pouco ou nenhum contato com a DC e, após seus estudos acadêmicos, tais suportes 

serão o único contato de alguns com a esfera científica, tendo somente esses suportes 

como fonte de informações, por isso a necessidade do trabalho com essas questões 

a fim de criar argumentações e desenvolver uma leitura reflexiva e questionadora de 

tais suportes. 

Na utilização de suportes de DC levados para a sala de aula ressaltamos, 

novamente, que foram utilizados artigos e reportagens classificados como produções 

híbridas, que se concentram mais nas implicações sociais decorrentes, no caso, do 

rompimento de barragens de rejeitos. Esses suportes foram retirados de sites de fácil 

acesso8, pois acreditávamos que eram os mais utilizados pelos estudantes em suas 

buscas por informação e em pesquisas de um modo geral, tal suposição foi confirmada 

com as reportagens trazidas pelos estudantes, que, em sua maioria, provinham de 

sites que aparecem no topo das listas de buscadores da internet. 

Acreditamos que, através do trabalho com DC em sala de aula, os estudantes 

possam, com o tempo, desenvolver e refinar melhor sua busca por informações, 

escolhendo suportes que contemplem melhor suas expectativas. Dessa forma, o 

trabalho com reportagens e artigos aqui apresentado é um passo inicial de ir até o 

universo do estudante e levá-lo a interpretar e fazer uma leitura reflexiva dos artigos 

e reportagens a que têm acesso, a fim de que ele possa ter a criticidade e 

discernimento em escolher seus suportes de DC sem recorrer apenas aos primeiros 

apresentados em sites de busca. 

Ressaltamos ainda, que a DC é uma ferramenta para o professor propor atividades 

de ensino. Nesse sentido, não é o uso DC, em si mesmo, que promoverá uma 

educação em prol da cidadania ou uma educação mesmo crítica, mas sim o 

conjunto de atividades docentes que está orientado para determinado horizonte 

educativo. É importante destacar isso, para evitar uma interpretação de que o uso 

DC é capaz de superar os desafios dos processos de ensino. Entendemos a DC 

como uma das ferramentas que o professor pode usar em sala de aula para 

promover atividades de ensino, que é privilegiada devido a suas relações com a 

comunicação social.  

 

8 Os sites aqui considerados de fácil acesso são aqueles que aparecem no topo da lista no site de 
busca <https://www.google.com>. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para esta investigação aplicamos e analisamos a primeira versão da 

sequência didática (SD) produzida por meio de uma QSC que articulou o conceito de 

Energia. Entendemos que o tema problematizou a realidade socioambiental e 

relacionava-se com o conhecimento científico, por isso uma QSC. 

A SD foi o produto educacional do mestrado profissional e sua aplicação foi 

feita e analisada pela pesquisadora. Essa SD contava com seis aulas que articulava 

a QSC do rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG com o uso de DC em 

sala de aula. Nessa SD o conteúdo de energia foi escolhido para ser abordado com 

foco na QSC estudada.  

A SD foi iniciada com a abordagem do tema do rompimento da barragem de 

Fundão. Na primeira aula a professora apresentou e distribuiu para os estudantes as 

reportagens, retiradas de sites que apresentam grande número de acesso, para serem 

lidas e discutidas em grupo. Na segunda aula ocorreu um seminário com toda a turma, 

momento de socialização das reportagens lidas, uma vez que cada grupo teve acesso 

a apenas uma das reportagens. 

Nas aulas 3 e 4 da SD a professora abordou o rompimento da barragem de 

Fundão por meio do conteúdo Energia. Nessas aulas a professora apresentou o 

conceito e resolveu exercícios de energia cinética, potencial gravitacional, energia 

mecânica e transformação de energia. Na última atividade da aula 4 foi apresentada 

uma discussão sobre a energia armazenada em barragens e o seu formato.  

Na aula 5, a questão geradora da discussão é retomada para um fechamento 

do conteúdo com a QSC abordada. Nessa aula foi levantada a discussão de quais 

seriam as consequências do rompimento da barragem de Fundão para a Usina 

hidrelétrica Risoleta Neves que se encontra no caminho da lama para o mar. Em 

seguida, os alunos apresentaram os suportes de DC trazidos por eles sobre o tema 

‘Rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG e suas consequências’.  

Para o fechamento do trabalho foi pedido, na sexta aula da SD, que os alunos 

elaborassem uma produção artística qualquer sobre o tema estudado. Dentre as 

produções apresentadas encontramos desenhos, poesias e contos. 

O trabalho aqui apresentado se trata de uma pesquisa qualitativa que é 

conceituada por Alves-Mazzotti (et al, 1999) como aquela que enfatiza e tenta 

compreender as intenções e o significado dos atos das pessoas envolvidas. Segundo 
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esses autores as pesquisas com essa ênfase admitem maior flexibilidade na coleta 

de dados e no enfoque a ser dado durante a pesquisa, uma vez que há uma interação 

do pesquisador com o campo de pesquisa e os sujeitos pesquisados. 

Alves-Mazzotti (1999) atenta também para a necessidade de definir certo grau 

de estruturação prévia, uma vez que a flexibilidade oferecida pela pesquisa qualitativa 

pode fazer com que o pesquisador perca o foco da investigação. Mas tal estruturação 

não deve atrapalhar a visão do pesquisador, uma vez que na pesquisa qualitativa 

aparecem realidades específicas. 

A pesquisa aqui realizada pode ser classificada como um estudo de caso.  

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 
(YIN, 2001, p. 32) 

Esse estudo trata-se de uma investigação de uma SD específica aplicada em 

uma escola pública de Belo Horizonte, para o 1º ano do Ensino Médio, cuja análise 

foca nas entrevistas feitas com os estudantes em dois momentos específicos da 

aplicação da SD. Nesse estudo de caso, utilizamos diversos tipos de coleta de dados 

(gravação das aulas, gravação das entrevistas, registro das atividades dos 

estudantes), dentre os quais escolhemos analisar as entrevistas feitas com os 

estudantes, com o objetivo de averiguar o envolvimento dos mesmos com a QSC 

abordada após a leitura de suportes de DC.  

O delineamento do estudo de caso como metodologia de investigação 
mostrou a possibilidade da definição de quatro fases relacionadas: 
delimitação da unidade-caso; coleta de dados; seleção, análise e 
interpretação dos dados e elaboração do relatório do caso (VENTURA, 2007, 
p.386). 

Os dados de pesquisa foram constituídos por: filmagem da aplicação da SD, 

duas entrevistas realizadas com os estudantes, uma após lerem reportagens trazidas 

pela professora sobre o tema e outra realizada após os alunos escolherem 

reportagens de seu interesse sobre o tema, e uma produção artística elaborada pelos 

estudantes após a finalização da SD. Todos os registros respeitaram as diretrizes de 

ética na pesquisa e o trabalho foi aprovado pelo comitê de ética9 (ANEXO K).  

Após a coleta de dados, selecionamos as entrevistas e fizemos a transcrição 

dos trechos selecionados. As entrevistas foram semiestruturadas (APÊNDICE G) uma 

vez que as perguntas foram selecionadas previamente, porém outras questões foram 

 

9 Número do parecer: 3.008.966. 
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acrescidas ou modificadas de acordo com o andamento da entrevista. 

A maior ou menor estruturação da entrevista deve ser analisada de acordo 

com o estudo realizado. A estruturação menor é necessária quando não se conhece 

a fundo a pesquisa, ou trata-se de analisar realidades muito diferentes, sobre qual não 

se tem grande conhecimento do que está sendo estudado. Esse tipo de pesquisa 

torna-se muito indutiva o que pode dificultar o trabalho do pesquisador, principalmente 

se não tiver experiência. Por outro lado, uma maior estruturação auxilia o pesquisador 

na manutenção do foco do que está sendo estudado e exige dele um estudo prévio 

sobre a realidade a ser investigada. Dessa forma nosso estudo de caso é 

semiestruturado, conforme Alves-Mazzotti e colaboradores (1999, p. 148) 

nos estudos qualitativos, a coleta sistemática de dados deve ser precedida 
por uma imersão do pesquisador no contexto a ser estudado. Essa fase 
exploratória permite que o pesquisador, sem descer ao detalhamento exigido 
na pesquisa tradicional, defina pelo menos algumas questões iniciais, bem 
como os procedimentos adequados à investigação dessas questões. 

As entrevistas feitas com os estudantes foram selecionadas, transcritas e, em 

seguida, analisadas. Com a resposta a essas perguntas e a outras foi possível 

transcrever e interpretar as falas com base na análise microgenética. A análise 

microgenética 

De um modo geral, trata-se de uma forma de construção de dados que requer 
a atenção a detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame 
orientado para o funcionamento dos sujeitos focais, as relações 
intersubjetivas e as condições sociais da situação, resultando num relato 
minucioso dos acontecimentos. (GOES, 2000, p.9) 

Nessa análise atentamos para os detalhes das ações do sujeito, os cenários, 

as interações, a fim de estabelecermos relações entre as unidades escolhidas (o 

micro) e o macro; além disso, consideramos as ações do sujeito, detalhando-as e 

buscando compreender e explicar os processos, as construções e transformações 

cognitivas ocorridas.  

Dessa forma, a análise microgenética é micro, uma vez que é voltada para a 

análise das minúcias, por meio de recortes que representam o todo; também é 

genética por ser histórica, por apresentar processos que se movimentam saindo de 

um presente em direção a um futuro, na busca de relacionar eventos com outros 

planos apontando para uma transformação cognitiva que ocorre no sujeito (GÓES, 

2000). 

Utilizamos como unidade de análise o sentido da palavra, assim como 

apontado por Vigotski (2001), segundo o qual a palavra é linguagem no que se refere 

a sua natureza, mas também é pensamento, uma vez que traz a verbalização desse. 
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3. ANÁLISES 

 

3.1 ANÁLISE DE ENTREVISTAS 

A primeira SD intitulada “A produção de energia em meio a destruição 

ambiental: um estudo sobre a Usina de Candonga após o rompimento da barragem 

em Mariana” foi aplicada em seis aulas, nas quais ocorreram entrevistas com os 

estudantes após a leitura de suportes de DC sobre o rompimento da barragem de 

Fundão em Mariana em dois momentos.  

A primeira entrevista foi realizada após a aula 1 dessa SD em que a professora 

dividiu a classe em 10 grupos, escolhidos pelos próprios alunos, para a leitura do 

primeiro suporte de DC trazido pela professora (anexos de A à J). Os estudantes 

entrevistados foram escolhidos pelos próprios colegas dos grupos, sendo que apenas 

seis alunos da turma nomeada como A e sete alunos da turma B se dispuseram a 

participar da primeira entrevista individual.  

O segundo momento de entrevistas ocorreu quando o estudante escolheu sua 

própria reportagem, após a aula 4 da SD. Para essa segunda entrevista solicitamos 

aos alunos que haviam participado da primeira fossem novamente entrevistados, 

porém apenas cinco de cada uma das turmas se dispuseram a repetir a entrevista. 

Além desses cinco alunos, participaram da segunda entrevista quatro estudantes da 

turma A e um da turma B. Optamos por transcrever e analisar apenas as entrevistas 

realizadas com os alunos que participaram das duas entrevistas devido ao interesse 

de verificar relações que poderiam ou não existir da escolha da reportagem a partir da 

leitura do primeiro suporte de DC. 

Abaixo transcrevemos as entrevistas feitas com os cinco estudantes de cada 

uma das duas turmas em que a SD foi aplicada.  

   

 

3.1.1 Entrevistas dos estudantes 

 

A seguir apresentamos a transcrição das entrevistas feitas com alguns 

estudantes após a leitura da reportagem levada pela professora na aula 1 (anexos de 
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A a J), e após a entrevista escolhida por eles (aula 5). Para respeitar o anonimato, os 

nomes dos estudantes são fictícios e para auxiliar na organização foram utilizados 

códigos para cada estudante, sendo que a letra dos códigos (A e B) se refere à turma 

– nomenclatura também fictícia – e os alunos entrevistados numerados de 1 a 5. 

As reportagens lidas pelos estudantes entrevistados são apresentadas na 

tabela a seguir: 

Tabela 1 – Relação dos alunos entrevistados e as reportagens lidas por ele. 

ALUNO NOME ANEXO TÍTULO DA REPORTAGEM LIDA 

A1 Gabriel B A sustentabilidade e o desastre em Mariana 

A2 Thaís J Samarco não cumpre prazo para limpeza da Usina de 
Candonga, diz Ibama 

A3 Bianca E STJ decide que ações contra Samarco devem ficar 
com Justiça Federal 

A4 Raul A Rio Doce: 1 Ano de Lama e Luta 

A5 Helena C Retomado o debate sobre o risco do rompimento da 
Barragem de Candonga 

B1 Brenda A Rio Doce: 1 Ano de Lama e Luta 

B2 Natan J Samarco não cumpre prazo para limpeza da Usina de 
Candonga, diz Ibama 

B3 Kesley F MPF cobra R$ 155 bi para reparar danos do 
rompimento da barragem da Samarco 

B4 Henrique E STJ decide que ações contra Samarco devem ficar 
com Justiça Federal 

B5 Nilson C Retomado o debate sobre o risco do rompimento da 
Barragem de Candonga 

Fonte: a autora.  

 

3.1.1.1 Entrevista com Gabriel (A1) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 1 – Transcrição da entrevista com o aluno Gabriel (A1) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

1 P:– Você leu a reportagem? 

2 A1: – Li a reportagem. 

3 P:– Você gostou da reportagem? 

4 A1: – Gostei da reportagem. 

5 P:– Por quê? 
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6 

A1: – Porque apresentou coisa que eu não sabia. Tipo como a Samarco 
tinha investido vários milhões de reais na ambientação da barragem e eu 
pensei que não tinha isso... descobri que tinha uma série de fiscalização... e 
tem um processo rolando. 

7 
P:– Você acha que a reportagem representou bem o que ocorreu em 
Mariana? 

8 

A1: – Acho que não. Representou o desastre, mas não representou o 
lado das famílias ou quem sofreu com o desastre. Representou mais 
tipo... o rio... sobre o ambiente, não mais as pessoas que vivem ou como isso 
afetou na vida delas. 

9 P:– Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

10 A1: – Recomendaria. 

11 P:– Para quem por exemplo? 

12 
A1: – Para todo mundo que pensa que é só uma coisa que aconteceu do 
nada, só caiu. Que não tem entendimento do que realmente aconteceu em 
Mariana. 

13 P:– O que você acha que essas pessoas gostariam na reportagem? 

14 
A1: – As informações sobre os valores aplicados sobre o que tá acontecendo, 
porque lá deixa bem claro. 

15 
P:– Depois de ler a reportagem te pergunto: antes você tinha noção da 
gravidade da situação? 

16 
A1: – Não tinha. Pensei que foi uma coisa simples que aconteceu, que 
daqui a pouco resolve. Mas não foi... 

17 P:– Com a reportagem então deu pra ver essa gravidade? 

18 A1: – Deu pra perceber a gravidade que é.. do desastre. 

19 P:– Você acha que a mídia noticiou bem? 

20 
A1: – Não. Cobriu muitas coisas, faltou muito muito muito... Falou só o 
básico como se fosse uma tragédia... aí falou das pessoas sem casa, 
muitas mortes... como se fosse uma coisa simples. 

21 P:– Entendi. E hoje em dia você tem visto reportagem a respeito? 

22 A1: – Não. Já faz um bom tempo... Abafou já. 

23 P:– Obrigada. 
Fonte: a autora. 

Na entrevista feita com Gabriel é possível verificar que declara ter gostado da 

reportagem, porque traz algo novo o que aponta para uma falta de informação do 

estudante acerca da QSC abordada, ao mesmo tempo notamos que Gabriel critica 

(turnos 8 e 20) a escassez de informações detalhadas a respeito do que aconteceu 

com as pessoas que habitavam a região afetada. 

Com essa entrevista percebemos uma produção de sentido que ocorre 

quando o estudante, no turno 16, afirma “Pensei que foi uma coisa simples que 
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aconteceu, que daqui a pouco resolve. Mas não foi...”. Nesse trecho percebemos que 

a DC contribuiu para que houvesse uma mobilização de conhecimento e produção de 

sentido para que Gabriel entendesse a gravidade da QSC abordada.  

Com essa entrevista percebemos também que práticas da comunicação 

social podem não fazer parte da vida do estudante, uma vez que o tema, amplamente 

divulgado na época, era pouco conhecido por ele. Embora tenha pouco contato com 

os suportes de DC o estudante apresenta percepções de que a mídia “cobriu muita 

coisa” e “falou só o básico” (turno 20). Os argumentos de Gabriel, apesar de pouco 

fundamentados, apresentam suas dúvidas e desconfianças em relação à mídia e aos 

conteúdos por ela veiculados, demonstrando, de certa forma, que o estudante 

suspeita de que os textos retratam os fatos de maneira parcial, ou seja, apresentando 

intenções e finalidades que atendam a certos interesses, como exposto por Grillo 

(2008). 

O descontentamento com a abordagem feita pela reportagem motiva o 

estudante a buscar informações de outra natureza. Isso pode ser visto na segunda 

entrevista feita com ele, na qual percebe-se grande cuidado na escolha de sua 

reportagem sobre o crime socioambiental ocorrido em Mariana-MG, como transcrito a 

seguir.  

 

3.1.1.2 Entrevista com Gabriel (A1) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 2 – Transcrição da entrevista realizada com o aluno Gabriel (A1) após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

24 P: – Como foi a escolha da sua reportagem? Onde você pesquisou? 

25 

A1: – Eu pesquisei no google acadêmico porque eu queria achar uma 
reportagem onde tratava mais sobre como que as famílias ficaram. Como 
que isso abalou na vida dela. Aí fala mais... eu peguei uma reportagem 
falando tipo o lado mais emocional da coisa. Não só simplesmente: uma 
barragem caiu. Mas como as famílias ficaram, como isso afetou na vida de 
cada um, os problemas que trouxe... 

26 P: – Você leu a reportagem inteira ou só um pedaço? 
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27 A1: – Li, li. Li ela toda. 

28 P: – Você gostou da reportagem? 

29 A1: – Gostei. Achei muito bacana. 

30 P: – Por quê? 

31 

A1: – Ainda mais, tipo assim... que não é uma reportagem que você pega 
assim no google aí vem uma disparada.. porque isso nem foi.. eu nem 
sabia disso não... aí onde que eu trabalho, a menina que trabalha comigo 
falou que lá tem muito mais... assim... o que eu queria era isso. Ela falou 
que dessa fonte eu vi as coisas muito melhor... Não só um trabalho que 
você me corrige ou não... sabe? 

32 
P: – Legal. Conta um pouquinho do que mais te chamou a atenção na 
reportagem. 

33 

A1: – É... quando a barragem caiu tá falando tipo assim uma história lá da 
moça, ela perdeu tudo. Mas tá... como a casa dela destruiu e aí o rendimento 
dela, ali perto, porque o marido dela era pescador tal, eles estão com fome, 
muita fome, não tem nada para comer... e ela tem mais criança... e a casa 
dela tá destruída e o marido dela não tem como trabalhar, então ela tá 
dormindo na rua. Não mais né, porque agora eles foram para o abrigo, tal, 
e estão recebendo doações. Mas no começo foi muito difícil, porque não 
tinha recurso nenhum... estava ela e o marido dela e os filhos... assim na 
lama (riso de nervoso, desespero talvez pensando na situação dela) e aí? 
O que que a gente faz? Vamos pra onde? Dormir aonde? Então isso bate 
aqui muito... 

34 
P: – Você acha que reportagem está representando bem o que aconteceu 
em Mariana? 

35 A1: – Tá. Tá representando bem, pelo lado de quem sofreu sim... 

36 P: – Você recomendaria ela para alguém? 

37 A1: – Recomendaria. 

38 P: – Pra quem por exemplo? 

39 A1: – Ah... Pra todo mundo. 

40 P: – Por quê? 

41 

A1: – Isso poderia sair tipo no portal de maior audiência tipo o G1, o R7 
porque aí vai atingir mais pessoas e vai mostrar o lado realmente para 
incentivar até a doação. Porque conseguir doação até é fácil... mesmo que 
eles consigam um número grande são muitas pessoas. 

42 P: – E esse portal você acha que ele não é tão acessado quanto o G1? 

43 
A1: – Não. Não... tanto que eu fui, tipo assim... eu pesquisei no google 
normal aí deu tipo milhões de reportagens e tal... aí eu fui nesse outro era 
só 33 mil (riso)... Então assim, muito pouco... 

44 
P: – Entendi. Então é uma reportagem mais difícil de achar do que a do 
G1? 
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45 
A1: – Não é mais difícil de achar, mas ninguém tem muita informação, 
tipo, entendeu? Achar essa pesquisa... 

46 P: – Entendi. Obrigada! 
Fonte: a autora. 

 

O interesse do estudante quanto a detalhes da vida das pessoas que 

moravam na região, na época do rompimento, foi tamanha que o mobiliza a recorrer 

a um site de pesquisa diferente daqueles utilizados comumente pela maior parte das 

pessoas, como expresso por ele na entrevista (turno 31). Dessa forma é possível 

perceber o envolvimento do estudante com o tema estudado devido a sua atenção e 

cuidado com a fonte de pesquisa escolhida.  

Além desse cuidado, o aluno apresenta sua percepção negativa quanto aos 

sites de notícias comumente utilizados. Como a segunda entrevista foi realizada duas 

semanas após a primeira, podemos notar que tanto a escolha da fonte quanto a crítica 

fundamentam-se na interpretação e percepções levantadas a partir da primeira 

reportagem, que é evidente na primeira transcrição.  

O estudante, ao ser interrogado (turnos 44 e 45), nega que haja dificuldade 

de encontrar o site de pesquisa por ele utilizado e afirma que o problema está na falta 

de informação das pessoas. Ao expor sua percepção sobre o assunto notamos que o 

aluno compreende que há um domínio quanto aos sites de notícias pesquisados e 

apresenta certa preocupação quanto a isso (turnos 41 a 45). 

A preocupação quanto ao domínio de alguns sites vinculados à 

recomendação das reportagens a “todo mundo”, tanto na primeira quanto na segunda 

entrevista, demonstra que o estudante compreende a importância de tais questões 

atingirem a toda a população. Esse acesso pela sociedade é importante para que haja 

maior efetividade na solução dos problemas ou até mesmo maior cuidado com ações 

que possam afetar tão prejudicialmente o meio ambiente e a população, uma vez que, 

cobranças podem ser feitas para exigir maior efetividade nas ações. 

Além disso, o estudante cita uma colega de trabalho que também conhecia o 

site de busca, inclusive pode ter indicado para ele (turno 31). A referência à troca de 

informações que ocorreu no trabalho indica que houve uma mobilização do 

conhecimento, ou seja, evidencia que a QSC gerou um movimento diferenciado na 

vida do estudante causando impacto e possibilitando a circulação de informações em 
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outros ambientes, além da escola. 

Nas duas entrevistas feitas com Gabriel é possível perceber o envolvimento 

do estudante no problema sociocientífico abordado, do rompimento da Barragem de 

Fundão em Mariana-MG. As percepções apresentadas, mobilização do 

conhecimento, a ampliação do círculo de comunicação da QSC abordada ao levar o 

debate para outros ambientes em que frequenta, como seu espaço de trabalho, e os 

argumentos utilizados pelo estudante para expor a importância dada ao tema – como 

o cuidado com a busca de suportes de DC – demonstram seu envolvimento e que a 

utilização de QSC em sala de aula pode trazer grandes benefícios para os estudantes. 

 

3.1.1.3 Entrevista com Thaís (A2) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 3 – Transcrição da entrevista com a aluna Thaís (A2) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

47 P:– Você leu a reportagem? 

48 A2: – Li. 

49 P:– Você gostou da reportagem? 

50 
A2: – Gostei. Mas eu achei que a reportagem que o grupo do lado estava lendo 
era igual a nossa. Não igual exatamente, mas era parecida. 

51 P:– Mas você gostou da reportagem? 

52 
A2: – Achei interessante porque eu não fazia ideia do que estava 
acontecendo, para mim o problema já tinha acabado. 

53 
P:– Você conta um pouquinho do que mais te chamou a atenção na 
reportagem? 

54 
(Professora foi fechar a porta da sala e pedir silêncio pois alguns alunos do 
lado de fora estavam fazendo muito barulho no corredor). 

55 

A2: – Me chamou a atenção a parte que ele falou... que eles falam que a 
natureza é muito resistente. E que ela está tentando voltar... Por exemplo: tem 
graminhas já nascendo. Só que quando chove a lama que ainda não foi 
retirada direito, os dejetos que estão lá ainda, caem de novo e desmonta tudo 
de novo e continua sempre e sempre repetindo o mesmo ciclo porque nada 
desenvolve e nada acontece... 

56 
P:– Você acha que essa reportagem representa bem o que aconteceu em 
Mariana? 



41 

 

57 A2: – Como assim? 

58 
P:– Você acha que ela é verdadeira ou que estão tentando manipular alguma 
coisa? 

59 A2: – Acho que é verdadeira. 

60 P:– Você recomenda essa reportagem para alguém? 

61 A2: – Recomendo. 

62 P:– Pra quem, por exemplo? 

63 
A2: – Recomendo pro pessoal lá de casa, que a gente tá bem desligado e 
não está sabendo o que está acontecendo. E achei muito interessante para 
eles lerem. 

64 
P: – Você acha que essa situação que ocorreu em Mariana foi muito grave, ou 
foi normal? 

65 A2: – Foi extremamente grave. 

66 P: – E você acha que o pessoal deu importância para isso do jeito que deveria? 

67 

A2: – Não. Porque é igual... é exatamente o que tá acontecendo... ninguém 
nem lembra mais do que está acontecendo... nem se quer que tem um 
problema e ainda está causando muito problema para muita gente, para 
o pessoal que mora lá perto na região. 

Fonte: a autora. 

 

Thaís demonstra desconhecer a atual situação do rompimento da Barragem 

de Fundão em Mariana e ainda apresenta um posicionamento preocupante de que 

quando determinados assuntos deixam de ser veiculados pela mídia, tal fato muitas 

vezes é visto como ‘problema solucionado’ (turno 67). Esse senso comum também 

aparece em outras entrevistas. Notamos então a importância do trabalho com a DC 

que aborde QSC em sala de aula, na tentativa de eliminar ideias do senso comum e 

que prejudiquem a atuação do estudante na sociedade.  

Thaís, em alguns trechos, demonstra que não apenas desconhece o que tem 

acontecido em Mariana, mas também sugere a reportagem para sua própria família 

alegando que o “pessoal” da sua casa “tá bem desligado e não está sabendo o que 

está acontecendo” (turno 63). Com os trechos apresentados da fala da aluna, notamos 

que a QSC levada para sala de aula pode ser capaz de desenvolver um papel social 

e histórico, auxiliando na produção de sentido e mobilizando o conhecimento. Nesse 

caso a estudante analisa a situação de negligência que vive o “pessoal da sua casa” 

o que aponta para um movimento gerado para além da sala de aula e tal reflexão pode 

indicar um possível compartilhamento de informações em outros meios sociais.  
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A aluna acredita na veracidade da reportagem e não faz críticas quanto a 

escassez de informação apresentada a ela e a seu círculo social, uma vez que “não 

fazia ideia do que estava acontecendo” (turno 52), como dito por ela na entrevista.  

Thaís é chamada a refletir sobre a gravidade desse crime socioambiental com 

perguntas direcionadas pela professora, que lhe interroga também se foi dada a 

devida importância ao tema (turnos 64 e 66). Com esse direcionamento há uma 

tentativa, discreta, por parte da professora, de levar a estudante a refletir e argumentar 

sobre o papel da DC em problemas socioambientais tão graves. 

 

3.1.1.4 Entrevista com Thaís (A2) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 4 – Transcrição da entrevista realizada com a aluna Thaís (A2) após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

68 P: – Onde você achou a reportagem? 

69 A2: – Eu achei na internet. 

70 P: – Como você escolheu a reportagem? 

71 

A2: – É porque de cara já estava esse título aí, que “dois anos depois do 
desastre de Mariana ainda não é conhecido em todos os lugares” e aí 
foi exatamente o que eu tinha pensado, porque tem gente que... eu não 
achei que tinha gente que ainda não conhecesse, mas eu achei que tinha 
gente que ainda não sabia o que tava acontecendo né. Aí esse título me 
surpreendeu mais ainda, porque, como assim um desastre horrível 
desse e tem gente que não sabe ainda? 

72 P: – Você leu a reportagem inteira ou só um pedaço? 

73 
A2: – Eu li. Mas só que não falou tanto assim o que estava no título. Acho 
que era só para impactar mesmo.  

74 P: – Você gostou da reportagem? 

75 

A2: – Eu gostei. Porque ela esclarece bastante coisa. Por exemplo, os 
animais... eles falam que os animais... eles não morreram todos, ainda tem, 
mas não sabe se estão contaminados, se a gente pode consumir... ele fala 
do tanto que já passou para o mar e que a maresia, eu acho, ainda leva 
dejetos para mais longe ainda. 

76 
P: – Você acha que essa reportagem, ela representa bem o que aconteceu 
em Mariana? Se ela condiz com a verdade? 

77 A2: – Sim. 
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78 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

79 A2: – Recomendaria. 

80 P: – Quem por exemplo? 

81 
A2: – Pro pessoal da sala que tá estudando agora pra ver. Estou suando 
horrores. 

82 P: – E por que você recomendaria para eles? 

83 
A2: – Porque é uma boa reportagem e ela esclarece melhor o que tá 
acontecendo ainda. 

84 P: – Beleza. Obrigada. 
Fonte: a autora. 

 

Na primeira entrevista feita com a aluna, ela diz que “não fazia ideia do que 

estava acontecendo” e que para ela “o problema já tinha acabado” (turnos 52 e 67). 

Nessa segunda entrevista é possível notar como a escolha da reportagem aponta para 

a busca de outras pessoas que desconhecem sobre o rompimento, ou seja, podemos 

acompanhar na historicidade do diálogo os motivos que impulsionam as escolhas da 

estudante, que nesse caso está ligado ao acesso à informação. 

Enquanto na primeira entrevista a aluna desconhece a gravidade da situação 

em Mariana, acreditando que tal problema já estava resolvido (turno 52), nesse 

segundo momento, apresenta uma busca por informações de pessoas que ainda não 

sabem sobre o desastre. 

O título da reportagem, que sugere que o desastre de Mariana ainda não é 

conhecido em todos os lugares após dois anos do desastre, choca a aluna: “Aí esse 

título me surpreendeu mais ainda, porque, como assim um desastre horrível desse e 

tem gente que não sabe ainda?” (turno 71), pela fala e expressão da estudante 

notamos sua indignação uma vez que se trata de algo muito grave (“horrível” em suas 

palavras). Nesse momento notamos elementos que apontam para o envolvimento da 

estudante, especialmente um envolvimento emocional que está sustentado nos 

sentidos produzidos acerca do problema socioambiental estudado (crime da 

Samarco).  

O envolvimento emocional é acompanhado por uma preocupação com o 

acesso à informação, contudo a aluna cita que o conteúdo da reportagem não condiz 

com o título, que tanto chamou sua atenção e despertou seu interesse (turno 73). 

Dessa forma, ela percebe uma das estratégias midiáticas de apresentação de 

chamadas impactantes, que desperte a curiosidade e prenda a atenção do leitor, mas 
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que nem sempre o conteúdo principal apresentado pela reportagem está baseado no 

título impactante. Diante dessa percepção manifestada pela aluna, talvez percebida 

somente ao ser questionada sobre o conteúdo da reportagem em si, notamos a 

produção de uma interpretação reflexiva, que pode, se aprimorada, culminar em 

argumentações mais elaboradas quanto à relação entre a mídia e assuntos relativos 

à ciência, tecnologia e o desdobramento de suas práticas. 

No trecho transcrito a estudante não menciona fatores como: facilidade da 

linguagem, riqueza nas descrições, informações validadas (por instituições ou 

cientistas), etc; tal fato indica que o principal critério para a seleção da reportagem foi 

a possibilidade de saber de pessoas que desconheciam sobre o tema e como essa 

divulgação não chegou até eles. Com isso, entendemos que houve envolvimento da 

estudante com a QSC abordada a ponto de fazê-la pensar em formas de comunicar 

às pessoas que não sabem o que ocorreu com a Barragem de Fundão e seus 

desdobramentos.  

Nas entrevistas com Thaís notamos alguns elementos que, segundo Sousa e 

Gehlen (2017), apontam para um envolvimento da estudante na QSC, tais como 

percepções acerca do problema sociocientífico estudado, produções de sentido, 

mobilização do conhecimento (especialmente quanto à fauna, poluição e extensão 

dos danos) com a preocupação com outras pessoas que desconheciam sobre o tema 

e elaboração de reflexões a respeito das leituras. 

 

3.1.1.5 Entrevista com Bianca (A3) após atividade da aula 1 da SD 

Quadro 5 – Transcrição da entrevista com a aluna Bianca (A3) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

85 P: – Você leu a reportagem? 

86 A3: – Eu li. 

87 P: – Você gostou da reportagem? 

88 
A3: – Eu gostei. Eu achei bem interessante porque relembrou o que tinha 
acontecido, eu nem recordava mais. Aí eu dei uma pesquisada também 
na internet para ver mais coisa sobre isso.  

89 P: – Entendi. O que mais te chamou a atenção nessa reportagem? 
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90 

A3: – Foi a quantidade de consequências que isso trouxe: acabou com o Rio 
Doce, muitas pessoas, acho que, não sei se foram 6 ou 4 pessoas que 
morreram, umas 600 ficaram sem casa... e isso... eu achei que as 
consequências foram o que mais pesou. 

91 P: – E você acha que representa bem o que aconteceu em Mariana? 

92 A3: – Como assim? 

93 
P: – Essa reportagem fala bem do que aconteceu lá? Ou você acha que 
mentiu algumas coisas? 

94 

A3: – Ah eu acho que falou tudo muito certinho porque é... (...) Eu acho 
que falou tudo muito certinho porque realmente a Samarco, eles estavam 
com... vendo se era crime ambiental ou se era tipo... esqueci a palavra, 
fugiu... ou se era... foi acidente... 

95 P: – Se era acidente ou crime né? 

96 
A3: – Isso realmente aconteceu. Eu também dei uma pesquisada em 
outros locais para ver, se tipo, o que você falou da reportagem era 
realmente aquilo que estava descrito nas outras... 

97 P: – Entendi. Então você “deu essa pesquisada” né? 

98 A3: – Dei. 

99 P: – Você recomenda essa reportagem para alguém? 

100 
A3: – Ah eu recomendo sim. Porque, igual eu falei, eu mesma já tinha me 
esquecido disso. E eu acho que isso, que isso é muito importante relembrar 
porque foi um fato que aconteceu e... é isso... 

101 P: – Pra quem você recomendaria a reportagem? 

102 

A3: – Eu acho que eu recomendaria mais pros jovens, porque pra eles 
relembrarem mesmo, porque a gente vive num mundo e numa 
sociedade muito ligada só ao prazer e ninguém tem interesse em ter 
algum conhecimento, todo mundo fica se esquecendo, esquece do que 
aconteceu antes. Acho que é isso. 

103 P: – Entendi. Obrigada viu! 
Fonte: a autora. 

 

A estudante relata ter gostado da reportagem uma vez que “relembrou o que 

tinha acontecido”, além disso notamos um envolvimento com a QSC abordada uma 

vez que a aluna, além do texto apresentado pela professora, revela ter “dado uma 

pesquisada na internet” (turno 88). Nesse sentido, a leitura da reportagem causou 

movimento, apontando de um passado, no qual não recordava mais sobre o assunto, 

para um futuro no qual a curiosidade foi aguçada e a estudante vai em busca de mais 

informações antes mesmo da professora apresentar a atividade de busca de artigos 
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e reportagem por eles.  

Essa busca espontânea por suporte de DC é um movimento muito almejado 

com esse trabalho em sala de aula, pois temos o objetivo de que tal atitude se torne 

uma prática constante na vida do estudante, pois poderá ser o único acesso que 

alguns deles terão com a área científica ao término dos estudos acadêmicos.  

Notamos também nessa entrevista que Bianca apresenta dados incorretos a 

respeito do rompimento, quando da quantidade de pessoas mortas (turno 90) por 

exemplo, mas traz também informações que não são expressas em sua reportagem, 

como pessoas que ficaram sem casa (turno 90) e que estavam analisando se o 

rompimento da barragem foi um crime ou acidente (turno 94).  

Bianca apresenta sua percepção a respeito dos “mais jovens” e da 

“sociedade” como um todo, quando recomenda a reportagem a eles, relatando que “a 

gente vive num mundo e numa sociedade muito ligada só ao prazer e ninguém tem 

interesse em ter algum conhecimento”. Podemos perceber aqui uma mobilização do 

conhecimento e produção de sentido quando a estudante busca compreender a 

situação de Mariana procurando outras fontes de informação, ela também se 

posiciona frente à necessidade de que outras pessoas tenham acesso as informações 

e argumenta, mesmo com poucos fundamentados, que a falta de informação e 

interesse está ligada à satisfação dos próprios “prazeres”. Apesar de não desdobrar 

completamente sobre o assunto a aluna censura sua própria postura e da sociedade 

como um todo por buscar apenas seus próprios interesses sem se atentar ao que 

ocorre a sua volta. 

 

3.1.1.6 Entrevista com Bianca (A3) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 6 – Transcrição da entrevista com a aluna Bianca (A3) realizada após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

104 P: – Você pegou sua reportagem onde? (...) Na internet?  

105 A3: – É. Na internet. 

106 P: – Não lembra o nome do site não? 

107 A3: – Porque estou com o papel errado... Não lembro não.. (...) 
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108 P: – Você leu realmente a reportagem? 

109 A3: – Eu li. 

110 P: – Você gostou? 

111 

A3: – Eu gostei. Porque relata, tipo assim... é um pouco pesado se você for 
olhar, porque nunca mais vai poder nascer nenhuma... nada... nenhuma 
planta. Não vai ter mais fertilidade no solo. Vai ser tipo uma massa de 
cimento. Porque não vai ter vida, nem fertilidade embaixo. É meio pesado 
se você for olhar por esse lado. 

112 
P: – Você acha que a reportagem está representando bem o que 
aconteceu em Mariana, ou seja, ela é verdadeira? 

113 

A3: – Eu acho que sim porque como lá tá tudo molhado até hoje, eu não 
sei se até hoje tá, mas pela reportagem até dois anos depois estava 
molhado... vai influenciar muito muito muito muito... porque ao longo do 
tempo que for secar... porque tipo assim: pela reportagem que você deu eu 
tinha ouvido.. eu tinha lido outra reportagem ainda... que tinha “havido”.. 
aparecimento dos tremores que aí a razão disso tudo falava que era 
acidente... e aí molhou tudo lá e vai secar.. acho que era isso. Acho que era 
isso... e vai influenciar muito. Tem muito a ver com a reportagem porque tá 
falando o antes e o depois. 

114 P: – Entendi. Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

115 

A3: – Sim. Pra mostrar que.. como as consequências que.. antes tava mais 
fortes, até hoje, como as pessoas que morreram, as pessoas que perderam 
as casas... eles só estão pensando nessas consequências, mas não estão 
pensando nas consequências futuras. Eu iria mostrar para eles que 
isso poderia afetar nosso solo, nossa natureza.. é isso. 

116 P: – Pra quem você recomendaria a reportagem então? 

117 
A3: – Eu acho pra conscientizar mesmo do que vai acontecer, porque eu 
acho que nem tem mais solução. 

118 
P: – Como foi a sua escolha da reportagem? Você pegou a primeira que 
apareceu? Foi no google? 

119 

A3: – Não... eu fui lendo... eu li uma que era 2 anos depois da... 
“devastamento” de Mariana, só que assim... eu achei que essa reportagem 
foi mais interessante porque ela é mais forte (gesto), acho que atinge 
mais... dá um entendimento melhor... porque você olha assim e fica tipo 
“gente, como assim?”  

120 P: – Entendi. Você achou essa mais marcante...? 

121 A3: – Mais marcante. 

122 P: – Só isso. Obrigada viu! 
Fonte: a autora. 
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Bianca escolhe uma reportagem, dentre muitas que leu, mas durante sua fala 

apresenta fragmentos de muitas outras. A escolha dessa reportagem foi feita, pois, 

segundo ela, foi “um pouco pesada”, “mais forte” e marcante (turnos 111, 115, 119 a 

121), uma vez que mostra que a fertilidade do solo foi comprometida com a lama 

depositada o que gera sérias consequências futuras (turno 119). A aluna demonstra 

envolvimento com o problema sociocientífico abordado através de sua fala (turnos 

111, 115 e 119), expressão facial e gestos demonstrando que ela estava realmente 

atordoada com a situação (turno 119) e até mesmo com a falta de informação das 

pessoas a respeito das consequências futuras (turno 115). Podemos perceber então, 

de acordo com Sousa e Gehlen (2017) o envolvimento da estudante com a QSC 

marcada pelas percepções apresentadas, produções de sentido, argumentos e 

mobilização do conhecimento. 

A aluna também cita uma reportagem que apresenta o que está acontecendo 

dois anos após o crime, dessa forma percebemos novamente como a primeira 

reportagem influencia na escolha da aluna, uma vez que na entrevista anterior Bianca 

dizia que “nem recordava mais” sobre o desastre socioambiental ocorrido (turno 88). 

Assim percebemos uma historicidade, uma continuidade que aponta para uma busca 

nesse processo. 

Outro fator importante da fala da Bianca é a abordagem da possível causa do 

rompimento da Barragem de Fundão (turno 113). Nesse sentido, há um avanço 

quanto a natureza das informações mobilizadas, que não são exclusivamente factuais 

e tentam articular as causas do crime socioambiental com suas consequências. 

Bianca, mais uma vez, acredita na veracidade da reportagem e não expõe ou 

não percebe que existe uma falta de informação de sua parte, já que diz “nem 

recordava mais” (turno 88) o que havia ocorrido, que não sabia sobre as 

consequências e gravidade do rompimento devido à surpresa que demonstra com as 

reportagens lidas (turnos 111, 115, 117 e 119). Essa falta de acompanhamento da 

situação não é percebida pela estudante, mas assim que o tema foi introduzido pela 

professora em sala de aula, o interesse da aluna é despertado de tal forma que ela 

mesma busca mais informações sobre o ocorrido, antes mesmo de ser solicitado pela 

professora.  

Aqui percebemos a importância do trabalho com QSC em sala de aula, como 

é possível causar o envolvimento dos estudantes com problemas que estão ocorrendo 
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a sua volta e que muitas vezes não se atentam a eles (turno 102). Além disso, é 

possível desenvolver mais trabalhos com as QSC visando aprimorar a argumentação 

dos estudantes. 

 

3.1.1.7 Entrevista com Raul (A4) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 7 – Transcrição da entrevista com o aluno Raul (A4) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

123 P: – Você leu realmente a reportagem? 

124 A4: – Sim. 

125 P: – O que você gostou dessa reportagem? 

126 
A4: – Eu gostei principalmente da forma como as pessoas foram afetadas 
com a lama. Elas reagiram a isso por... a falta de responsabilidade da 
empresa. 

127 
P: – Entendi. Conte um pouquinho a respeito da reportagem. Do que que ela 
fala? 

128 

A4: – Fala sobre as pessoas que tiveram suas casas, suas moradias ou sua 
vida de qualquer forma afetada por causa da lama, que teve... por causa da 
barragem que cedeu né. Aí eles colocaram 21 cruzes em sinal do grito deles 
né, para poder chamar atenção de alguma forma, porque eles queriam 
que a empresa ajudasse eles com o prejuízo que eles tiveram, mas até então, 
na data da reportagem, eles não haviam tido resposta nenhuma. 

129 
P: – Você acha que a reportagem representa bem o que aconteceu em 
Mariana? 

130 A4: – Sim. 

131 P: – Você recomenda ela para alguém? 

132 A4: – Recomendo. 

133 P: – Pra quem? 

134 
A4: – Pra familiares, pra gente de qualquer forma compartilhar nas redes 
sociais de alguma forma assim... pra todo mundo ficar sabendo o que 
realmente tinha acontecido. 

135 P: – Você tinha noção da gravidade da situação? 

136 
A4: – Não. 

 

137 
P: – E hoje, depois da reportagem que você leu, ou pesquisa que você deve 
ter feito, você acha que a situação foi grave, foi tranquila...? 
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138 

A4: – Eu acho que foi bastante grave, porque a mídia as vezes não mostra 
tudo o que uma reportagem que a gente pega assim, depende, as vezes 
mostra... a mídia quer mostrar só o que eles escolhem... a reportagem 
a gente tem uma coisa a mais, a gente vê a justiça que eles tiveram, a 
forma como eles reagiram, quantas vítimas a gente teve, essas coisas 
todas...  

139 P: – Beleza. Muito obrigada. 
Fonte: a autora. 

 

Notamos que o estudante acha interessante o modo como a população do 

local manifesta seu pedido de socorro (colocando as cruzes), mas não tece 

comentários a respeito do “grito de socorro” que não é ouvido ou não surte efeitos 

consideráveis, uma vez que, segundo ele, até a data da reportagem não haviam obtido 

resposta e, logo em seguida, demonstra que a sociedade não estava sabendo o que 

realmente ocorreu, visto que recomenda uma divulgação efetiva nas redes sociais. 

Outro fato interessante na entrevista com esse estudante é que, para ele, 

reportagem escrita não é considerada mídia, isso pode ser notado quando diz que a 

“mídia” não apresenta tudo “que uma reportagem que a gente pega assim” mostra 

(turno 138). Analisando a fala do estudante percebemos que, para ele, “mídia” trata-

se de reportagens audiovisuais que atingem a maior parte da população. De certa 

forma, notamos uma percepção de que a busca por notícias em outros meios, que 

não os audiovisuais, é escassa e, talvez por não ter o hábito de utilizá-los sente mais 

confiança nesses meios de informações que nos classificado por ele como “mídia”. 

Nessa entrevista o estudante apresenta sua percepção quanto a escassez de 

informação divulgada pelos meios de comunicação audiovisuais que, segundo ele, 

mostram apenas “o que eles escolhem” (turno 138). Com isso percebemos uma 

necessidade de discussões e reflexões a respeito da comunicação social, uma vez 

que o estudante acredita que a reportagem escrita (divulgada pela internet) não sofra 

o mesmo controle, talvez pelo fato do consumidor, desse tipo de divulgação, poder 

escolher sua leitura faça com que o estudante acredite que esse meio seja mais 

confiável.  

Uma outra provável justificativa para tamanha confiança nas reportagens lidas 

é por se tratar de algo novo para Raul, algo que é notado pelas expressões e elogios 

feitos a ela, percebemos na entrevista desse aluno que reportagens escritas não são 
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utilizadas comumente por ele. Novamente, esse trabalho inicial que coloca o aluno em 

contato com alguns suportes de DC pode contribuir para que reflita sobre o papel de 

tais recursos, sua função e os interesses que estão por detrás. 

Acreditamos que o trabalho com os suportes de DC que retratam a QSC 

escolhida como tema a ser estudado envolveu o estudante, que pode apresentar suas 

percepções, houve mobilização do conhecimento, além disso, trouxe um contato com 

meios de informações diferentes daqueles que tem o hábito de utilizar. 

 

3.1.1.8 Entrevista com Raul (A4) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 8 – Transcrição da entrevista com o aluno Raul (A4) realizada após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

140 P: – Você leu alguma reportagem? 

141 A4: – Sim senhora. 

142 P: – Você que escolheu a reportagem? 

143 A4: – Sim senhora. 

144 P: – Como que você escolheu a reportagem? 

145 
A4: – Eu pesquisei no google aí eu fui olhando uma por uma e as que tinham 
o título bem ruim eu não gostei. Aí eu fui lá embaixo assim, nos sites mais 
excluídos e achei uma. 

146 P: – Você leu a reportagem inteira ou só um pedaço? 

147 A4: – Li ela inteira. 

148 P: – Você gostou da reportagem? 

149 A4: – Sim. 

150 P: – Por quê? 

151 

A4: – Porque além do conhecimento que eu já tinha e que você passou, ela 
mostrou coisa que nenhuma reportagem que a gente viu, tanto dos 
alunos quanto as que você passou, não tinha nada disso. Nessa, 
entendeu, as coisas eram completamente diferentes. 

152 P: – Tá. E o que mais te chamou a atenção nela? Falava de quê? 



52 

 

153 

A4: – Fala que tem moradores, que por mais que eles sabem o tamanho da 
tragédia, o tanto que... os lugares que ela chegou, o tanto de vítima que teve, 
eles ainda insistem em ficar morando lá. E também falava que foi um dos 
maiores desastres que aconteceu no país, coisa que não tinha falado 
antes. Todo mundo sabia que foi um grande desastre, mas não falava 
que foi o maior. 

154 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

155 

A4: – Recomendaria à mídia, né, pra eles poderem ver realmente o tamanho 
do desastre. E por mais que a pessoa... As pessoas que morreram, se elas 
estivessem aqui hoje elas não teriam casas, elas não teriam as coisas que 
elas tinham antes... e hoje a lama afetou o lugar de pesca dos trabalhadores 
de lá, afetou tudo isso... estariam prejudicados de qualquer forma. 

156 P: – Você lembra o site onde você pegou essa reportagem? 

157 A4: – É escola ponto uol. 

158 P: – Você acha que essa reportagem representa bem o que aconteceu lá? 

159 
A4: – Sim. Por mais que ela seja bem escondida, acho que se, por exemplo, 
subisse o número de pesquisa dela, acho que seria uma coisa que iria 
explodir. Porque tem muita informação... muita informação. 

160 P: – Beleza. Obrigada! 

161 A4: – Por nada. 
Fonte: a autora. 

 

Na busca de sua reportagem o estudante apresenta certo cuidado em 

escolher algo além do que foi visto e compartilhado em sala de aula por ele e por seus 

colegas, sendo assim encontra uma reportagem apresentando que o rompimento da 

Barragem de Fundão não foi apenas “um grande desastre”, mas o maior ocorrido no 

Brasil. Notamos aqui, o envolvimento do aluno com a QSC abordada devido ao 

cuidado da busca de informações que extrapolem o que foi apresentado e também 

notamos, mais uma vez, a historicidade na investigação e na busca da reportagem. 

Além disso, é evidente a preocupação do estudante com os impactos sociais do 

rompimento da Barragem de Fundão. 

Segundo Góes (2000) causa e efeito não têm posições fixas e imutáveis. 

Podemos perceber que a reportagem trazida pela professora (causa) gera um efeito 

que é o acesso à informação de como a população reagiu ao ser atingida pela lama, 

como buscou apoio e reivindicou seus direitos através do manifesto expondo 21 
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cruzes em homenagem aos mortos com a tragédia, porém essa informação que era 

efeito acaba se tornando a causa para um próximo efeito que é a busca de novas 

informações sobre a situação do rompimento da barragem e o que isso representa 

para o Brasil.  

Outro fato interessante a ser notamos aqui é a busca do estudante em “sites 

mais excluídos”, como citado por ele. Podemos interpretar isso como um cuidado em 

encontrar novidades e informações menos manipuladas ou que atendam menos aos 

interesses de outrem, o que é citado por ele na primeira entrevista.  

Novamente o aluno se preocupa com a divulgação em massa das 

informações, quando cita que se aumentasse o número de pesquisa “iria explodir” 

(turno 155), ou seja, Raul percebe que a população tem pouco acesso a assuntos 

extremamente relevantes. Essa relevância é apresentada por ele quando diz que 

encontrou uma reportagem apresentando algo além do que foi visto, que o 

rompimento da Barragem de Fundão não foi apenas “um grande desastre”, mas sim 

o maior ou um dos maiores ocorridos na história do Brasil (turno 153).  

A diferenciação entre mídia e reportagem escrita aparece novamente na 

entrevista do estudante, quando lhe é perguntado para quem recomendaria a 

reportagem e ele recomenda à mídia. Dessa forma, em sua opinião o texto lido não é 

considerado mídia.  

De acordo com as entrevistas feitas com Raul percebemos que houve 

envolvimento do estudante na QSC abordada, devido ao levantamento de percepções 

e mobilização do conhecimento quando apresenta as perdas das pessoas, o prejuízo 

para os pescadores (turno 155) e que o rompimento da Barragem de Fundão não se 

tratou apenas de um grande desastre mas de um dos maiores do Brasil (turno 153).  

Na fala do próprio aluno surge também a preocupação de levar tal assunto 

para ser divulgado para mais pessoas (turnos 134 da primeira entrevista e155 da 

segunda). Dessa forma, ressaltamos novamente a importância de se trabalhar QSC 

em sala de aula devido à necessidade de os estudantes participarem mais de 

assuntos da sociedade e formular argumentos e reflexões mais elaboradas sobre o 

assunto. 
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3.1.1.9 Entrevista com Helena (A5) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 9 – Transcrição da entrevista com a aluna Helena (A5) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

162 P: – Você leu a reportagem? 

163 A5: – Li. 

164 P: – Você gostou da reportagem? 

165 A5: – Achei interessante. 

166 P: – Por quê? 

167 

A5: – Porque... interessante porque eu pude tirar mais informações, por 
exemplo que a Samarco começou a fazer a limpeza da barragem, antes 
que ela se rompesse, e em 4 meses eles conseguiram tirar 380 mil metros 
cúbicos, sendo que eles precisam tirar 1,3 milhão de metros cúbicos. E se 
em 4 meses eles conseguiram tirar 380 mil em um ano eles já poderiam 
ter terminado de fazer a limpeza, mas a gente não recebeu nenhuma 
informação se terminaram, ou como está indo o processo de limpeza 
do local.  

168 
P: – Entendi. Você acha que essa reportagem representa bem o que 
aconteceu em Mariana? Você acha que tá falando a verdade ou que estão 
escondendo alguma coisa na reportagem? 

169 

A5: – Acho que tá falando a verdade sim porque... tipo... exceto que 
eles não informaram que eles encerraram a limpeza. Porque 
geralmente no jornal eles mostram né: quando terminaram ou como 
que tá indo... e não houve nada disso, não teve reportagem falando 
sobre nada, sobre a limpeza. 

170 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

171 A5: – Recomendaria sim. 

172 P: – Pra quem por exemplo? 

173 

A5: – Pra toda a Belo Horizonte né e pra toda região de Minas. Por 
causa que é uma coisa que prejudica muito, mesmo que não 
diretamente a nós, mas prejudica outras pessoas que necessitam daquela 
região pra sobreviver. Tipo, que nem... a maioria das pessoas que 
moravam naquela região eles vivem principalmente da pesca e se a 
barragem se romper ela pode ser levada ao Rio Doce prejudicando vários 
peixes e animais aquáticos. 

174 
P: – Você tinha noção, antes de ler a reportagem, você tinha noção da 
gravidade da situação que foi esse rompimento dessa barragem? 
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175 
A5: – Eu tinha porque antes dela já havia rompido a de Mariana, né, aí 
eu imagino que essa pode ser até pior né... 

176 P: – Mas essa é a de Mariana... 

177 A5: – É...? Corta pelo amor de Deus...  

178 

P: – Então essa é o rompimento da barragem de Mariana, que é a barragem 
de rejeitos. Então você acha assim, pelo que você tinha visto, sem ser com 
a reportagem que você viu agora, tinha retratado bem a gravidade disso? 
Você acha que o jornal, a TV já tinha falado bem disso? Ou você não sabia 
muito bem? Como é que foi? 

179 
A5: – Não... eles até mostraram sim, mas como eu disse a respeito da 
limpeza mesmo eles não informaram se terminou... 

180 P: – Mas a gravidade você tinha noção? 

181 A5: – Sim. 

182 
P: – Que tinha sido uma coisa bem grave... Como você acha que tinha sido 
a divulgação da mídia? Você acha que foi bem noticiado? Foi mal 
noticiado? 

183 A5: – Você fala em questão de publicidade? 

184 P: – Isso. 

185 A5: – Agora você me pegou... deixa eu ver... 

186 
P: – Você acha que sua família por exemplo que acompanha a mídia, você 
acha que eles estão bem informados a respeito do que aconteceu? 

187 
A5: – Acho que sim, mas como sempre a mídia sempre tem alguma 
coisa a esconder, eu imagino que eles devem ter escondido alguma 
coisa, algum fato ou alguma coisa que a Samarco pediu... sei lá.  

188 P: – Obrigada. 

189 A5: – De nada. 
Fonte: a autora. 

 

Helena acha a reportagem interessante por trazer novas informações, 

acredita em sua veracidade apresentando muita confiança na divulgação midiática, o 

que pode ser percebido quando diz “geralmente no jornal eles mostram né: quando 

terminaram ou como que tá indo” (turno 169). Essa confiança é abalada quando a 

aluna percebe que a mídia não cumpriu com o papel a ela confiado, pela estudante, 

de divulgar o andamento da limpeza do Rio Doce. Tal percepção aparece novamente 

em sua fala ao dizer que “a mídia tem o hábito de esconder as coisas” (turno 187). 

Dessa forma a aluna, em um primeiro momento, apesar de não saber sobre o 



56 

 

fim da limpeza da lama, acredita na veracidade da reportagem (turno 169), mas, em 

um segundo momento, ao ser questionada a respeito, apresenta desconfiança e 

dúvida com relação à mídia (turno 187). Dessa forma percebemos que houve, durante 

o questionamento feito pela professora, uma reflexão e uma mudança de percepção 

da mídia pela estudante. Mesmo que tal visão não tenha sido amplamente 

fundamentada e argumentada, podemos concluir que através de um questionamento 

mais apurado e elaborado é possível despertar no estudante uma interpretação mais 

reflexiva sobre o que é lido. 

Além disso, a aluna parece ter ciência da ampla divulgação ocorrida na época 

do rompimento, conforme citado nos turnos 175, 186 e 187. Notamos no turno 175 a 

confusão feita pela aluna que acreditava ter havido outro rompimento, o da barragem 

da Usina Risoleta Neves (conhecida como Usina de Candonga) que estava contendo 

o avanço da lama e por isso sofria risco de rompimento, que era apresentado na 

reportagem lida pela estudante. Talvez por não se tratar de uma reportagem recente, 

ou por não ter notícias sobre como andava a limpeza da barragem da usina a 

estudante supôs erroneamente ter havido outro rompimento dessa barragem. 

 

3.1.1.10 Entrevista com Helena (A5) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 10 – Transcrição da entrevista com a aluna Helena (A5) realizada após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

190 P: – Você achou a reportagem onde? 

191 A5: – G1, site da globo. 

192 P: – Você leu realmente a reportagem? 

193 A5: – Eu li. 

194 P: – Toda? 
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195 

A5: – Toda. Marquei os pontos importantes que nem por exemplo quando 
fala que... pera aí... quando fala que a Samarco, que ela escolheu um outro 
lugar né, pro povo criar as casas, mas só que o lugar é muito íngreme e tinha 
várias coisas que impedia que fossem construídas casas lá naquele local. 
Mas mesmo assim, eles sabendo disso, eles compraram o terreno e 
disseram que as obras estariam feitas antes da metade de 2019. E a justiça 
lá, deu um prazo pra eles fazerem isso e se eles não fizerem conforme for 
atrasando vai ser 20 milhões de reais por dia que eles forem atrasar a 
construção... o término da construção. 

196 P: – Você gostou da reportagem? 

197 
A5: – Que eu escolhi, sim. Achei... porque tipo, além daquela que você 
passou antes, a de Candonga, ainda... essa que eu escolhi ainda 
complementou né. 

198 
P: – E ela tá retratando bem o que está acontecendo em Mariana? Ela condiz 
com a realidade? Ou você acha que está disfarçando? 

199 

A5: – Não. Acho que disse a verdade sim. Mas quando foi chegando no 
final da reportagem eles estavam falando coisas que beneficiaram, que 
beneficiou, a Samarco, sabe? Mas mesmo assim eu acho que disse a 
verdade sim, num acho que escondeu. 

200 P: – Você recomendaria para alguém? 

201 A5: – Recomendaria com certeza. 

202 P: – Pra quem por exemplo? 

203 
A5: – Pra esses jovens que não procuram saber nada que tá 
acontecendo lá fora, fica só nesse mundinho deles sabe? 

204 P: – E por que você escolheu essa reportagem? 

205 A5: – Porque ela complementa a que tinha vindo antes. 

206 P: – Beleza. Tá joia. Obrigada. 
Fonte: a autora. 

 

A estudante, apesar de não dizer se procurou ou não uma reportagem que 

sanasse suas dúvidas quanto ao término da limpeza da lama que estava contida na 

barragem da Usina de Candonga, demonstra que sua reportagem complementou 

aquela lida anteriormente (turnos 197 e 205). Dessa forma, ela encontra uma 

continuidade, uma sequência, uma historicidade na construção do mapa geral sobre 

o rompimento e na compreensão da QSC. 

A estudante critica o texto ao dizer que apesar de acreditar na veracidade da 

reportagem, ao final dela encontra indícios de falas que beneficiam a empresa 

Samarco. Dessa forma ela expõe sua percepção a respeito da reportagem lida como 
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feito na primeira entrevista ao citar a falta de continuidade de divulgação sobre a 

situação da limpeza da lama. Dessa vez ela consegue perceber, segundo citado por 

ela (turno 199), pontos da reportagem que chegam a “beneficiar” a empresa 

responsável pelo rompimento. 

Outro ponto interessante dessa entrevista, que também apareceu na 

entrevista da estudante Bianca, foi a recomendação da reportagem para os “jovens” 

que, segundo Helena “não procuram saber nada que tá acontecendo lá fora, fica só 

nesse mundinho deles” (turno 203). Bianca também recomenda a reportagem para os 

jovens alegando: “a gente vive num mundo e numa sociedade muito ligada só ao 

prazer e ninguém tem interesse em ter algum conhecimento, todo mundo fica se 

esquecendo, esquece do que aconteceu antes” (turno102).  

Nesses trechos podemos perceber que ambas as estudantes se preocupam, 

ou ao menos reconhecem, o desinteresse e certo alienamento que vive sua geração 

que se apresenta egoísta e desligada quanto a assuntos ligados ao interesse social. 

Por isso, voltamos a defender o uso de QSC relevantes para a sociedade a fim de 

promover situações, como recomendado pelas alunas, em que os jovens possam 

refletir, criar argumentos sobre tais questões e repensar sua postura perante os 

acontecimentos a sua volta. 

Diante das percepções apresentadas pela estudante, produções de sentido e 

mobilização do conhecimento notamos que houve envolvimento na QSC abordada. 

 

3.1.1.11 Entrevista com Brenda (B1) após atividade da aula 1 da SD  

 

Quadro 11 – Transcrição da entrevista com a aluna Brenda (B1) realizada após 

a aula 1. 

 

Turno Transcrição 

207 P: – Você leu a reportagem? 

208 B1: – Li. 

210 P: – Você gostou da reportagem? 
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211 
B1: – Amei. Nossa. É muito boa. É ler e aprender muita coisa que não 
aprendeu antes com as jornalistas porque nem tudo eles põem pra ver, 
na cara do povo. Muitas coisas as vezes ficam escondidas. 

213 P: – Conta um pouco do que mais te chamou a atenção nessa reportagem. 

214 

B1: – O que mais me chamou a atenção foi que a Greenpeace juntou mil 
pessoas para fazer uma mobilização contra... as pessoas que morreram, os 
afetados nesse negócio da barragem de Fundão aí eles colocaram 21 cruzes 
na escola Bento Rodrigues em cada cômodo, para simbolizar as mortes que 
‘teve’ lá. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Achei muito bonito da 
parte deles. 

216 
P: – Você acha que essa reportagem representa bem o que aconteceu 
em Mariana? Ou seja, ela condiz com a realidade? 

217 
B1: – Condiz. Tipo, ela fala mais do que devia. Tipo ela não só mostra o 
que o povo quer ver, mas mostra além. 

219 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

220 B1: – Com certeza. Foi muito foda essa reportagem. Muito boa. 

222 P: – Pra quem você acha que gostaria de ler? 

223 
B1: – Tipo minha família inteira. Tipo minha família, amigos, colegas. 
Mesmo o povo que não gosta de ler hoje em dia, eles achariam muito 
legal isso aqui. 

225 P: – O que você acha que eles iam gostar nessa reportagem? 

226 

B1: – A parte das pessoas que mobilizaram contra isso... Contra as pessoas, 
“os maiores” não fazerem nada quanto a isso... o povo se mobilizou para 
chamar atenção... como eu posso dizer? Pra chamar a atenção de todo 
mundo colocando 21 cruzes. Acho que essa parte em si ia chamar a atenção 
de todo mundo. 

228 P: – Você tinha noção da gravidade da situação antes de ler a reportagem? 

229 

B1: – Tinha. Porque quando aconteceu esse negócio, muitos da família 
do meu tio moravam lá. Então a gente foi de casa em casa pedindo certo 
dinheiro, ou o que podia dar para fazer... a gente juntou mais de 10 galões 
de água, a gente comprou coisas, não só comprou, mas a gente deu alguns 
cobertores para as pessoas, roupas a gente também pôde dar... 

231 P: – Então você participou dessa mobilização? 

232 B1: – Participei. 

234 P: – Legal. Conta um pouquinho. 
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235 

B1: – Bom, foi assim... quando a gente ficou sabendo ficou muito triste porque 
a gente vendo aquelas imagens, e a gente falou assim... tocou nosso 
coração... ‘nossa a gente aqui quentinho na nossa casa, com a nossa roupa 
e comida e pessoas lá precisando de pelo menos um cobertor pra sua filha 
que tá lá sozinha sentindo frio por ter perdido sua casa.’ Aí a gente mobilizou 
muita gente e saímos nos bairros pedindo dinheiro ou o que podia dar... 
(lágrimas) 

237 P: – E essa mobilização veio de quem? Das pessoas mesmo? 

238 
B1: – Das pessoas. A gente mesmo juntou assim e falou assim ‘a gente tem 
que dar um basta nisso, tem que ajudar a agir.’ Mesmo que a gente não ajude 
todo mundo, ajudar 1% tá ótimo pra gente. (...) 

240 
P: – Você acha que a mídia tem noticiado bem o que tem acontecido hoje 
em dia? Como é que tá lá? 

241 

B1: – Não. Porque tipo assim, a mídia não põe em debate tudo. Eles só 
falam o que pode falar para não prejudicar as pessoas que estão por 
trás. Porque se, tipo assim, falar demais, as pessoas que foram 
prejudicadas nessa barragem, aí vão poder fazer um julgamento contra 
eles, entende? 

243 P: – Muito obrigada. 
Fonte: a autora. 

 

Brenda, apesar de ter participado indiretamente buscando mantimentos para 

enviar aos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, encontra nessa 

reportagem novidades sobre o acontecido. Na época, houve uma mobilização mais 

intensa e maior acesso às informações, mas, novamente, vemos que os alunos não 

têm acesso a informações recentes e que o rompimento parece ter sido esquecido 

pela mídia, como exposto por ela (turno 241). 

A aluna apresenta grande fascínio e entusiasmo com a reportagem o que é 

percebido por sua expressão facial, pelos gestos e pelas falas (turnos 211 e 217). 

Notamos em sua entrevista comentários antagônicos a respeito da mídia, ao afirmar 

que ela “não põe tudo em debate”, pois poderia prejudicar as “pessoas que estão por 

trás” do ocorrido (turno 241), mas também diz que a reportagem condiz com a 

realidade e ainda “fala mais do que deveria” (turno 217). Dessa forma, ou a aluna 

acredita que essa reportagem fugiu aos padrões midiáticos ou não considera que 

reportagens escritas representem um meio de comunicação midiático, como ocorreu 

com o estudante Raul (turno 138).  
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Pelo entusiasmo apresentado pela estudante com a reportagem lida e por 

dizer que ela seria apreciada mesmo por quem “não gosta de ler” podemos inferir 

ainda que seu contato com suportes midiáticos escritos é menos frequente que os 

audiovisuais, que atingem a maior parte da população. As mudanças de postura e 

hábitos ocorridos durante o processo escolar são naturais e demonstram um 

desenvolvimento cognitivo do estudante, dessa forma a utilização de suportes escritos 

apresenta um diferencial em relação àqueles comumente usados pelos alunos. Tal 

mudança é auxiliada quando o professor trabalha com a DC em sala de aula, com o 

aprimoramento desse trabalho é possível que, com o tempo, os estudantes possam 

selecionar de maneira mais reflexiva e argumentativa suportes que vão ao encontro 

de seus interesses, por isso ressaltamos a importância do trabalho com DC em sala 

de aula.  

A recomendação da reportagem às pessoas em geral (turno 223), não apenas 

do seu círculo social, pode apontar para o reconhecimento da aluna sobre a 

importância de uma população que participe mais ativamente do que ocorre na 

sociedade. Uma fala interessante nesse trecho é quando Brenda diz que “mesmo o 

povo que não gosta de ler hoje em dia, eles achariam muito legal isso aqui” (turno 

223). Com essa fala percebemos o envolvimento da estudante com a QSC trabalhada, 

interesse que com certeza foi ampliado por ter participado indiretamente da busca de 

recursos para serem enviados aos atingidos pelo rompimento.  

Novamente notamos, através da fala da aluna, que a produção de trabalhos 

com QSC por meio de suportes de DC pode envolver os estudantes, ajudando-os a 

reconhecer alguns relevantes problemas sociais. Quando afirma que, mesmo os que 

não gostam de ler, achariam interessante o texto, mostra que ali contém um tema 

mobilizador, capaz de envolver os estudantes e auxiliar na mobilização de 

conhecimento, produção de sentido sobre o ocorrido e aguçar o senso reflexivo e 

argumentativo dos alunos com bons debates e questionamentos a respeito do tema.  

 

3.1.1.12 Entrevista com Brenda (B1) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 12 – Transcrição da entrevista com a aluna Brenda (B1) realizada após 

a aula 4. 
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Turno Transcrição 

244 P: – Como você escolheu a reportagem? 

245 
B1: – Eu, tipo assim, eu pesquisei primeiro assim ‘reportagem sobre 
Mariana’, aí eu falei ‘não, ficou muito ruim.’ Aí eu procurei reportagens que 
estão escondidas através de reportagens. 

246 P: – Você procurou no google? 

247 
B1: – No google tipo ‘reportagens chocantes sobre o desastre de 
Mariana’. 

248 P: – Você leu a reportagem inteira? 

249 B1: – Li. 

250 P: – Você lembra do site de onde você tirou? 

251 B1: – Não. 

252 P: – Você gostou dessa reportagem? 

253 B1: – Demais! “Trem” interessante! Até cachorro eles salvam! 

254 P: – E o que mais te chamou a atenção? 

255 

B1: – Os cachorros... Que eles fizeram tipo uma força-tarefa pra salvar os 
animais que ficaram lá, que podem sobreviver. Aí eles juntaram um tanto de 
gente pra pegar esses animais, pegar tudo que restou. Documento também. 
Eles fizeram os documentos que todo mundo perdeu, eles estão fazendo de 
novo, eles estão reformando tudo, chamando um por um para conseguir 
refazer registro de nascimento, carteira de trabalho, esses negócios assim 
que são importantes e se perderam lá. 

256 P: – Entendi. Conta um porquinho da reportagem. 

257 

B1: – A reportagem fala sobre o governo que tá ajudando as pessoas, tipo, 
a voltar ao rio Doce, o resgate dos animais, recuperar os documentos... 
Também fala sobre como tirar, tipo... juntaram várias pessoas, não só as que 
são habilitadas, para tirar todos os resíduos de dentro do local... Só isso 
mesmo que falou, não foi muita coisa não. 

258 
P: – Você acha que essa reportagem representa bem o que aconteceu em 
Mariana?  

259 B1: – Representa. 

260 P: – Condiz com a verdade? 

261 
B1: – Essa e a outra que eu li, a outra reportagem. Essas são as melhores. 
Eu li a dos meninos também e eu achei bem bosta. 

262 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

263 B1: – Sim. Eu fiz minha mãe ler comigo. 

264 P: – Ah tá. 

265 
B1: – ‘Mãe senta aqui que a gente vai conversar um pouquinho.’ ‘Não.’ 
‘Agora, mãe! Senta aqui ó. Rapidinho, não vai tomar nada do seu tempo.’ 

266 P: – Você recomendaria só para sua mãe ou pra mais alguém? 
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267 
B1: – Não! Pra todo mundo porque é muito interessante, porque o povo não 
só pensou nas pessoas, mas pensou nos animais, nas coisas que eles 
perderam e tal... sempre querendo reembolsar tudo. 

268 P: – Beleza. Obrigada. 
Fonte: a autora. 

 

Brenda procura agora uma reportagem que apresente coisas “chocantes” 

sobre o rompimento da Barragem de Fundão, talvez por ter sido surpreendida com a 

reportagem anterior, com a mobilização da população a respeito do rompimento. 

Notamos que a aluna fica contente com as reportagens lidas dizendo até que “são as 

melhores” (turno 261), demonstrando seu entusiasmo evidenciado durante a 

entrevista, pois se expressa com palavras muito marcantes e com expressão 

entusiástica, o que comprova claramente o interesse da aluna pelo tema abordado. 

Outro ponto interessante é a ampliação do círculo comunicativo e extensão 

da discussão para outros ambientes, como apresentado aqui quando a aluna faz com 

que a mãe escute a leitura da reportagem e a chama para “conversar um pouquinho” 

(turno 265) sobre o assunto, auxiliando-a na mobilização do conhecimento. Essa 

culminância para outros ambientes é algo desejável para que assuntos de grande 

importância social atinjam outras pessoas e façam o movimento de inquietar, instigar, 

refletir e argumentar a respeito de questões tão relevantes para a sociedade. A 

estudante parece perceber essa importância quanto ao acesso à informação pela sua 

fala na primeira e segunda entrevistas realizadas (turnos 223 e 267). 

Percebemos claramente o envolvimento de Brenda com a QSC abordada 

devido aos vários pontos citados que demonstram sua percepção e mobilização de 

conhecimento. 

 

3.1.1.13 Entrevista com Natan (B2) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 13 – Transcrição da entrevista com o aluno Natan (B2) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

269 P: – Você leu a reportagem? 
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270 B2: – Li semana passada. 

271 P: – Você gostou da reportagem? 

272 B2: – Gostei. 

273 P: – Por quê? 

274 

B2: – Porque... pô que pergunta é essa?... Não, eu gostei porque digamos 
assim, não fala só sobre o acontecimento, fala o que está acontecendo 
até hoje. Não parou lá atrás, veio acontecendo até hoje... digamos 
“ações” (faz gesto de aspas) que vem acontecendo até hoje. 

275 
P: – Entendi. Conte um pouquinho do que te chamou a atenção na 
reportagem. 

276 

B2: – Nessa reportagem aqui, o que chamou a atenção foi que a Samarco 
não cumpriu o prazo. Que deu um prazo... prometeu um prazo, deu esse 
prazo e eles foram fazer vistoria e não tinha tirado o que tinha citado no 
prazo, no contrato que eles tinham feito, no acordo. E aí, digamos, para dar 
uma amenizada no problema a Samarco começou a construir barragens pra 
tentar barrar um pouco desse minério que está passando que ela não deu 
conta... isso que me chamou a atenção. 

277 
P: – Entendi. E você acha que a reportagem representa bem o que aconteceu 
lá? Ou engana muito...? 

278 B2: – Acho que representa. Fala o ponto alto do contexto. 

279 P: – Entendi. Você recomendaria essa reportagem pra alguém? 

280 
B2: – Acho que eu recomendaria para os outros alunos aqui da sala, né. 
Já que tá falando dessa matéria. 

281 P: – E o que você acha que eles iam gostar na reportagem? 

282 
B2: – Eu acho que eles iam gostar... (riso) pô... acho que eles iam gostar de 
saber da quantidade... foi uma quantidade bem grande, talvez eles não 
imaginam que tenha essa quantidade, sabe, de minério. 

283 
P: – Você tinha noção da gravidade da situação antes de ler essa 
reportagem? Tinha visto alguma coisa a respeito? 

284 
B2: – Tinha um pouco da noção, mas não com essa intensidade, com 
essa notícia deu pra, digamos, vivenciar mais, saber mais, ficar por 
dentro do assunto. 

285 P: – E você acha que foi muito grave, foi pouco grave, razoável? 

286 B2: – Foi muito grave. 

287 P: – E você acha que a mídia tem noticiado isso como deveria? 

288 
B2: – Não. No começo, logo quando aconteceu, noticiou bem, mas 
depois foi esquecendo como se tivesse tudo resolvido, mas as 
consequências, elas estão acontecendo. 

289 P: – E dá pra você ter noção se hoje lá está tudo resolvido ou não tá? 
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290 
B2: – Dá, digamos, pela metade, uma parte. Um pouco já foi se resolvendo, 
mas o resto tá lá ainda precisando ser resolvido.  

291 P: – Entendi. Beleza. Obrigada. 

292 B2: – Obrigado. 
Fonte: a autora. 

 

Natan gostou da reportagem porque expôs a situação “atual” de Mariana após 

o rompimento da Barragem de Fundão. O aluno diz que tinha noção da gravidade da 

situação, talvez devido à grande quantidade de reportagens sobre o desastre na 

época do rompimento, como ele mesmo disse, “logo quando aconteceu noticiou bem” 

(turno 288). Porém percebe que houve um abandono do assunto pela mídia, dessa 

forma, acha a reportagem esclarecedora pois mostra como está a situação atualmente 

e apresenta reprovação quanto à mídia que “foi esquecendo como se tivesse tudo 

resolvido” (turno 288).  

É possível notar também a mobilização de conhecimentos na fala do 

estudante, especialmente no turno 276. Ainda que ele não utilize todos os termos e 

nomenclaturas adequadas, faz referência às ações da Samarco para minimizar o 

vazamento de rejeitos “para dar uma amenizada no problema a Samarco começou a 

construir barragens pra tentar barrar um pouco desse minério”, bem como para 

despoluir o ambiente “eles foram fazer vistoria e não tinha tirado o que tinha citado no 

prazo”. Ainda que não versem especificamente sobre os conceitos físicos abordados 

pela SD, esses saberes são fundamentais para a produção e compreensão do 

problema sociocientífico. 

O trecho indica ainda uma a crença de que a mídia sempre noticia tudo que é 

relevante e importante para a sociedade, por isso a falta de divulgação é julgada por 

Natan como problema resolvido. Assim, ressaltamos, mais uma vez, o papel 

fundamental da escola no trabalho com DC para que os estudantes possam 

desenvolver o senso reflexivo, a fim de ir em busca de assuntos e fontes de 

informações de seu interesse e, ao lidar com suportes de DC escolhidos por ele ou 

não, saibam apreciar, refletir e argumentar a respeito deles.  

 

3.1.1.14 Entrevista com Natan (B2) após atividade da aula 4 da SD 
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Quadro 14 – Transcrição da entrevista com o aluno Natan (B2) realizada após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

293 P: – Foi você que escolheu a reportagem? 

294 B2: – Foi. 

295 P: – E como você escolheu? 

296 
B2: – Eu vi, não, digamos assim, pela mais importante, mas a que eu me 
interessei mais. 

297 P: – Você jogou no google? 

298 B2: – É. Apareceu várias e eu abri umas 5 até eu encontrar essa daqui. 

299 
P: – Entendi. Você leu a reportagem inteira? Ou ela é muito grande e você 
dividiu com a dupla? 

300 B2: – Li. Eu li a primeira parte. A outra, minha dupla leu... 

301 P: – Entendi. Você gostou? 

302 B2: – Gostei. 

303 P: – Por quê? 

304 

B2: – Porque ele fala do assunto que a gente já viu. (risos tímidos) Do 
assunto que já estávamos falando, mas ele fala mais ‘aprofundadamente’. 
Ele fala que o desastre de Mariana não está como nós achamos que está, 
mesmo com aquelas outras notícias sabe? Mas, digamos, está superficial. 
Com essa aqui deu uma aprofundada, fala de todo o processo que vinha 
acontecendo até os restos minerais chegarem no oceano. 

305 P: – Você sabe em qual site pegou? 

306 B2: – Acho que foi G1. Ah foi G1! 

307 P: – O que mais te chamou a atenção na reportagem? 

308 
B2: – Que pra voltar tudo ao normal eles estimam que daqui assim uns 5 
anos. Com prevenções contínuas. Retirando e recolocando terra em algumas 
áreas eles falaram. 

309 
P: – Você acha que essa reportagem está representando bem o que 
aconteceu lá? 

310 B2: – Tá. Não todo. Mas na parte que ela focou está bem representado. 

311 P: – Entendi. Você recomendaria ela para alguém? 

312 B2: – Recomendaria. 

313 P: – Para quem por exemplo? 

314 B2: – Pros outros alunos da sala. 

315 P: – Por quê? 

316 B2: – Pra eles verem uma notícia nova. 

317 P: – Obrigada. 
Fonte: a autora. 

 



67 

 

O aluno busca sua reportagem, segundo ele, não pela “mais importante”, mas 

a que ele mais se interessou. Ele não explicita o que seria a mais importante, mas 

demonstra que essa reportagem atendeu melhor às suas expectativas, uma vez que 

diz ter aberto umas cinco reportagens antes de optar por essa. 

Na primeira entrevista Natan critica a falta de divulgação sobre a situação 

atual da região após o rompimento da barragem e nessa reportagem notamos que ele 

busca uma notícia que, segundo ele, mostra “todo o processo” (turno 304) da saída 

da lama até chegar ao oceano, como citado por ele, sua reportagem “fala mais 

aprofundadamente” (turno 304) sobre o desastre. Vale ressaltar, que a escolha da 

reportagem aborda o mesmo tema que a reportagem lida anteriormente pelo 

estudante; ambas destacam a questão da poluição causada pelos rejeitos de minério. 

Assim, a escolha é feita no sentido de aprofundar os sentidos a respeito de 

determinado aspecto do problema sociocientífico em detrimento de uma compreensão 

mais ampla dos desdobramentos desse crime socioambiental. Dessa forma, a fim de 

sanar a falta de informação atual sobre o desastre o aluno busca “notícia nova” e 

recomenda a reportagem aos colegas.  

É interessante notar que havia, então, informações que relatavam sobre o 

atual estado de Mariana, porém o estudante não teve acesso a elas, talvez por falta 

de interesse ou por utilizar apenas a mídia audiovisual, como analisamos 

anteriormente para outros estudantes como Raul e Helena. Dessa forma, notamos a 

importância de levar diversos suportes comunicativos para sala de aula a fim de que 

o estudante possa diversificar a maneira como obtém informações do que ocorre na 

sociedade. Um próximo passo seria refletir sobre as fontes pesquisadas com o intuito 

de diversificá-las e gerar argumentações mais elaboradas sobre a importância de sua 

escolha. 

Assim como na primeira entrevista, novamente o estudante recomenda a 

reportagem apenas para os “outros alunos da sala”, na entrevista anterior ele justifica 

tal indicação devido ao estudo que está sendo feito (turno 280) – “já que tá falando 

dessa matéria”. Com essa fala percebemos que o estudante não reconhece a 

importância de um fato tão relevante para a sociedade atingir outros ambientes e 

pessoas, além da sua sala de aula.  

O envolvimento do estudante com a questão abordada é demonstrado quando 

ele expõe sua percepção a respeito da QSC abordada e na produção de sentido 
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elaborada.  

 

3.1.1.15 Entrevista com Kesley (B3) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 15 – Transcrição da entrevista com o aluno Kesley (B3) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

318 P: – Você leu a reportagem? 

319 B3: – Mais ou menos. 

320 P: – Você gostou da parte que você leu? 

321 B3: – Gostei. 

322 P: – Por quê? 

323 
B3: – Porque querendo ou não a justiça está querendo correr atrás do 
prejuízo da população pra pagar as dívidas e restituir todo mundo que 
sofreu com o negócio. 

324 
P: – Conte um pouco do que mais te chamou a atenção na reportagem. Ela 
fala de quê? 

325 

B3: – Ela fala sobre os gastos que o Ministério Público Federal teve que... 
ele impôs, para quem foi responsável pelo negócio, o que é pra fazer... Aí eu 
achei interessante, mas numa parte não, porque eles cobraram 155 milhões 
mas eles falaram que vão pagar 28 milhões só. Seria a parte que mais... 
mexeu mais... 

326 
P: – Você acha que essa reportagem representa bem o que aconteceu em 
Mariana? Ou seja, ela fala do que aconteceu realmente ou você acha que 
está enganando? 

327 
B3: – Essa sim porque ela conta o número de mortos, quantas pessoas 
foram feridas... 

328 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

329 B3: – Sim. 

330 P: – Quem? 

331 
B3: – Quem tivesse interesse em estudar sobre o acontecido em 
Mariana. 

332 P: – O que você acha que a pessoa poderia gostar nessa reportagem? 

333 
B3: – (Aluno irrequieto, mexendo-se muito). Acho que por saber... por fora 
né, tudo que aconteceu, quantas pessoas foram feridas, quantas morreram, 
sobre as cidades que foram devastadas, o rio, sobre essas coisas. 

334 
P: – Você tinha noção da gravidade da situação em Mariana antes de ler 
essa reportagem? 

335 B3: – Não tanto. 
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336 P: – Agora você tem bem mais? 

337 B3: – Sim 

338 P: – Você acha que a mídia tem noticiado bem isso? 

339 B3: – Não. 

340 P: – Mas na época noticiou? 

341 B3: – Na época sim. 

342 P: – Você só tem notícias da época? 

343 B3: – É. 

344 P: – Ah entendi. Beleza. Obrigada. É só isso. 
Fonte: a autora. 

 

Kesley leu parcialmente sua reportagem que apresentava muito dados sobre 

as perdas, os prejuízos e os valores de multas aplicadas. Dessa forma, trata-se de um 

texto mais técnico com dados que requerem um certo grau de persistência e paciência 

em sua leitura, o que raramente chama a atenção dos estudantes dessa faixa etária, 

fato percebido quando diz que leu “mais ou menos” (turno 319). Porém o aluno 

apresenta, em alguns trechos, que alguns desses dados “mexeu” com ele, mostrando 

que foi capaz de interpretar e analisar o significado desses números (turno 325). 

O estudante acredita na veracidade da reportagem e para argumentar sobre 

tal opinião se utiliza dos dados matemáticos – “porque ela conta o número de mortos, 

quantas pessoas foram feridas” (turno 327). Dessa forma notamos a veracidade ligada 

a dados matemáticos, ou seja, uma reportagem que apresente muitos dados, segundo 

ele, está condizente com a realidade. 

Kesley, assim como os demais estudantes, tem ciência da grande divulgação 

que ocorreu na época do rompimento e também percebe a falta de continuidade no 

acompanhamento, por esses mesmos meios midiáticos, do desenrolar da situação, já 

que o problema não se encontra solucionado. Um questionamento relevante que deve 

ser feito é sobre quais meios de comunicação são utilizados por esses estudantes na 

busca de informações e notícias. Notamos aqui, novamente, que o meio de 

comunicação mais utilizado pelos estudantes não cobre questões relevantes para a 

sociedade como esse desastre socioambiental. 
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3.1.1.16 Entrevista com Kesley (B3) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 16 – Transcrição da entrevista com o aluno Kesley (B3) realizada após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

345 P: – Quem escolheu a reportagem? 

346 B3: – Eu. 

347 P: – Como você escolheu? No google? 

348 
B3: – No google. Tava olhando qual que era a melhor e qual que explicava 
mais sobre o que eu tava querendo e achei essa aí. 

349 P: – Entendi. Então não foi a primeira que você achou não... 

350 B3: – Não... 

351 P: – Você deu uma olhadinha... 

352 B3: – Dei... 

353 P: – Você leu a reportagem inteira ou dividiu com alguém? 

354 B3: – Não, eu li inteira. 

355 P: – Leu inteira? 

356 B3: – (Sim com a cabeça). 

357 P: – Você gostou da reportagem? 

358 B3: – Gostei. 

359 P: – Por quê? 

360 
B3: – Porque ela explica o que que aconteceu nos primeiros meses da 
tragédia. 

361 
P: – O que mais te chamou a atenção? Conta um pouquinho da reportagem 
também... 

362 

B3: – Sobre a reportagem? Que... tipo no... a reportagem fala do... depois 
dos dois... dois meses depois da tragédia. Aí eles falaram que já tinha 
organizado tudo, que o rio tava limpo, só que na verdade não tinha nada 
limpo né... não tinha peixe... aí tinha um morador lá da região, que era 
pescador, falou assim... que nem os peixes... que nem tinha como ver os 
peixes, que não tinha mais capivara ao redor do rio e os bois nem chegavam 
mais perto pra beber água do rio. 

363 
P: – Você acha que essa reportagem representa bem o que aconteceu 
lá? Condiz com a verdade? 

364 B3: – Representa. 

365 P: – Você recomendaria essa reportagem pra alguém? 

366 B3: – Sim. 

367 P: – Quem por exemplo? 

368 
B3: – Pra quem tivesse interesse de saber mais o que aconteceu no 
início da tragédia. 

369 P: – E pra quem? Quem tivesse interesse? 
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370 B3: – É. 

371 P: – Obrigada. 
Fonte: a autora. 

 

Kesley, diferentemente dos outros estudantes, escolhe uma reportagem que 

trata da situação no início da tragédia e não uma mais atual. Além disso, agora ele diz 

ter lido a reportagem inteira, diferentemente da anterior que trazia muitos dados 

técnicos. Dessa forma notamos que a primeira reportagem faz com que ele escolha 

agora uma reportagem com abordagem diferente, notamos então uma historicidade 

(análise microgenética) nesse processo de escolha. Podemos analisar também que 

há uma maior facilidade do estudante de interagir com suportes escolhidos por ele 

uma vez que atendem melhor ao seu interesse.  

Kesley novamente recomenda a reportagem “pra quem tivesse interesse” 

(turnos 331, tabela 16 e 368) demonstrando, como muitos outros alunos, que tal fato 

não necessita obrigatoriamente ser acompanhado por toda a sociedade, uma vez que 

apenas aos interessados a reportagem é recomendada. Dessa forma notamos, 

novamente, a necessidade de um amadurecimento quanto a importância de tais 

questões serem acompanhadas por toda a população. 

Pela entrevista feita com o estudante percebemos o envolvimento em relação 

a QSC abordada, pois acompanhamos suas percepções e a mobilização do 

conhecimento (turno 362) que aponta para os desdobramentos do rompimento da 

barragem para a natureza, com foco sobre a vida dos animais e poluição do rio, 

ajudando na produção de sentido.  

 

3.1.1.17 Entrevista com Henrique (B4) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 17 – Transcrição da entrevista com o aluno Henrique (B4) realizada após 

a aula 1. 

Turno Transcrição 

372 P: – Você leu a reportagem? 

373 B4: – Li, agora. 

374 P: – Você gostou da reportagem? 

375 B4: – Gostei. Interessante. Eu não sabia de nada disso. 
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376 P: – Por que você gostou dela? 

377 B4: – Porque é interessante. Novidades. Eu não sabia. 

378 P: – Você não tinha noção disso aí? 

379 B4: – Não... não sabia nem o que tinha acontecido... 

380 P: – E o que mais te chamou atenção nessa reportagem? 

381 B4: – Que eles vão consertar o trem. 

382 P: – Que o quê? 

383 B4: – Que eles vão consertar... 

384 P: – Que eles vão consertar... Do que fala a reportagem? 

385 

B4: – Fala que o STJ decidiu né. Que o caso vai ficar com o tribunal de justiça, 
com o poder judiciário, porque eles enrolaram muito e tal. E eles decidiram 
pegar o caso para fazer com que se resolva mais rápido, aí eles fizeram 
acordo, várias coisas...  

386 
P: – Você acha que essa reportagem ela representa bem o que aconteceu 
em Mariana? Ou seja, ela é real? 

387 B4: – Acho que sim. 

388 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

389 B4: – Recomendaria. 

390 P: – Pra quem? 

391 
B4: – Pra qualquer pessoa que quiser ler uai, que tiver interessada no 
assunto. 

392 P: – O que você acha que essa pessoa ia gostar na reportagem? 

393 
B4: – Acho que ela ia gostar de saber que tá funcionando né. Porque a 
gente acha que a maioria das coisas acontecem assim, depois some e 
para. Mas as coisas se resolvem depois. 

394 P: – Você tinha noção da gravidade da situação antes de ler a reportagem? 

395 B4: – Não. 

396 P: – Mas você já tinha ouvido falar desse acidente né? 

397 B4: – Já. 

398 P: – Só não tinha noção que era tão grave...? 

399 B4: – Não. 

400  P: – Você acha que foi gravíssimo, que foi mais ou menos...? 

401 B4: – Foi gravíssimo. 

402 P: – E a mídia tem noticiado bem isso aí hoje? 

403 B4: – Hoje não. Antes muito, mas hoje parou. 

404 P: – Beleza. Obrigada. 
Fonte: a autora. 

 

Na fala do estudante notamos que para ele foi uma “novidade”, diz até mesmo 

que “não sabia de nada disso”, porém ao final da entrevista relata ter ouvido falar do 

rompimento da barragem de Fundão e que antes foi muito noticiado, mas que “hoje 
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parou”. Dessa forma, apesar da contradição, acreditamos que Henrique não tinha 

ciência sobre detalhes do rompimento trazidos pela reportagem lida ou, até mesmo, 

que o contato com tais notícias na época aconteceu muito superficialmente, não tendo 

despertado seu interesse para se informar mais a respeito. 

De qualquer forma, ressaltamos novamente a importância de tais questões 

serem levadas para sala de aula, já que causa movimento não apenas para o 

estudante, mas também no sentido de atingir a sociedade como um todo através dos 

ambientes que esse estudante frequenta. 

Muitos estudantes utilizam a fala apresentada aqui por Henrique de 

recomendar a reportagem para quem estiver “interessado no assunto”. Essa 

perspectiva, para eles, parece ser algo óbvio, mas que representa um impasse porque 

grande parte dos estudantes não percebem a importância de tal acontecimento para 

a sociedade como um todo, como dito por outros estudantes, as consequências não 

são apenas para as pessoas afetadas diretamente, mas existem as consequências 

diretas para o meio ambiente.  

Dessa forma, notamos que um trabalho envolvendo as QSC em sala de aula 

é de extrema importância para que haja uma mobilização do conhecimento, reflexão 

sobre as implicações de tais questões para o meio ambiente como um todo auxiliando 

na produção de sentido. A falta de informação por parte dos estudantes apresenta um 

descaso deles a respeito do que ocorreu em Mariana-MG e do que ocorre no mundo 

de uma forma geral. Fato que é preocupante e perpassa pela fala de outros dois 

entrevistados que disseram que os “jovens” buscam apenas prazeres, saciar os 

próprios interesses, talvez estivessem ecoando a fala de seus pais, mas que fizeram 

sentido para eles ao ler sobre a QSC trabalhada e perceber como não estavam dando 

a importância necessária ao problema.  

Assim sendo, notamos novamente a importância de levar para sala de aula 

QSC com o intuito de envolver os estudantes e auxiliá-los na produção de sentido e 

argumentações a respeito de assuntos tão relevantes para a sociedade. 

 

3.1.1.18 Entrevista com Henrique (B4) após atividade da aula 4 da SD 
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Quadro 18 – Transcrição da entrevista com o aluno Henrique (B4) realizada após 

a aula 4. 

Turno Transcrição 

405 P: – Quem escolheu a reportagem da sua dupla? Foi você ou sua dupla? 

406 B4: – Minha mãe. 

407 P: – Sua mãe!!? Como ela escolheu, você sabe? 

408 B4: – Não. 

409 P: – Beleza. 

410 
B4: – Na verdade eu pedi pra ela entrar naquele site da globo, G1. Aí ela 
entrou e tirou. 

411 P: – No G1? 

412 B4: – Isso. 

413 
P: – Você leu a reportagem inteira? Ou só um pedaço? Dividiu com sua 
dupla? 

414 B4: – Li... mas meio passei assim porque eu tava correndo já. 

415 P: – Entendi. Foi passando o olho...? 

416 B4: – Aham. 

417 P: – Você gostou? 

418 B4: – Gostei. 

419 P: – Por quê? 

420 
B4: – Porque é bem interessante. Tipo assim, fala de coisas que a gente 
não sabe, dá as informações certas, as informações corretas que tem 
lá no site. 

421 P: – O que mais te chamou a atenção? 

422 B4: – Os danos que causou com o rompimento da barragem. 

423 P: – Conta um pouquinho da reportagem... fala de quê? 

424 

B4: – A reportagem fala da barragem em si. Fala o porque que ela se rompeu 
né, que foi por causa da coisa da Samarco lá... fala que eles tinham... tava 
dois anos que não tinha a vistoria lá... e aí eles continuaram o trabalho deles 
normalmente sem fiscalização nem nada e por isso que aconteceu o que 
aconteceu. Aí deu danos ambientais, muitas pessoas ficaram sem moradias 
e tudo. Aí foram vários processos, mas só que não foi considerado como 
crime ainda. Mas foi isso. 

425 
P: – Você acha que essa reportagem representa bem o que aconteceu em 
Mariana? 

426 
B4A: – Acho que sim. Acho que foi bem um resumão assim do que 
aconteceu lá. 

427 P: – Você indicaria ela para alguém? 

428 B4: – Indicaria. 

429 P: – Quem por exemplo? 
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430 

B4: – Pra todas as pessoas que, tipo assim, quer saber de alguma coisa, 
pessoas que estudam mais essa área do ambiente, essas coisas 
assim... eu indicaria super, porque é muito claro o negócio. Eu que não 
entendo, entendi super a reportagem. 

431 P: – Entendi. Beleza. Muito obrigada. 
Fonte: a autora. 

Percebemos aqui, novamente, a ampliação do círculo comunicativo e 

extensão da discussão para outros ambientes quando o estudante pede que a mãe 

escolha para ele a reportagem. Apesar da intenção da atividade proposta ser a 

escolha da reportagem pelo estudante, a fim de percebermos como ocorre essa 

escolha e quais fatores são levados em consideração, a atitude do aluno mostra a 

QSC sendo levada para outros ambientes sociais e comunicando com esses meios, 

uma vez que o estudante explica para a mãe como fazer a pesquisa e em qual site 

pesquisar.  

Henrique recomenda a reportagem para pessoas que estudam a área do meio 

ambiente, mostrando novamente que, para ele, os suportes de DC são úteis apenas 

para pessoas especializadas ou que “tem interesse” sobre o tema. Assim como ele, 

muitos outros estudantes não conseguem perceber a importância de tais temas serem 

percebidos e discutidos pela sociedade como um todo. 

O trabalho com o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana-MG fez 

com que o estudante apresentasse suas percepções quanto à questão estudada e 

mobilizasse o conhecimento ao analisar o crime e suas consequências de uma 

maneira factual, mas que demonstra envolvimento do estudante com o tema proposto. 

 

3.1.1.19 Entrevista com Nilson (B5) após atividade da aula 1 da SD 

 

Quadro 19 – Transcrição da entrevista com o aluno Nilson (B5) realizada após a 

aula 1. 

Turno Transcrição 

432 P: – Você leu a reportagem? 

433 B5: – Sim. 

434 P: – O que mais você gostou na reportagem? 
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435 

B5: – Foi pelo fato da negligência das pessoas. Onde eles citaram os riscos 
que podem haver, mas não tomou nenhum tipo de atitude física no momento, 
onde que... a barragem pode desabar a qualquer momento, mas eles não 
tomam nenhuma providência, só mandam os especialistas ir verificar 
como é que está. E é só isso. E eu achei estranho o texto... Fora isso, o 
texto os argumentos de Maurílio ou Márcio, eu esqueci o nome, que é o 
superintendente do IBAMA de Minas Gerais e o argumento de Carlos, onde 
ele mesmo cita que a Usina Hidrelétrica de Candonga pode correr o risco de 
ser destruída... pode correr o risco de desabamento. Mas esse risco não é 
tão alto como todos imaginam. E os argumentos de Maurílio é que acabou 
de se finalizar um projeto de ‘Áugeas’, que seriam 15 especialistas que foram 
verificar como é que estão os rejeitos na usina e que iam começar o projeto 
‘Áugeas’ onde vão mandar vários especialistas para verificar como é que 
está, sendo que nenhuma atitude foi tomada. E a única atitude que eles 
tomaram, não surtiu muito efeito, porque são 2 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos na usina e como o texto cita que já vai ser o período de chuva vão 
ser somados 2 milhões de metros cúbicos de água. E a única coisa que está 
sendo feita é construção de barragens para que não se agrave, se espalhe... 

436 
P: – Você acha que essa reportagem ela falou bem o que tá acontecendo 
em Mariana? Condiz com a realidade? 

437 

B5: – Creio eu que não. Porque muitas vezes a reportagem diz o que 
eles ‘falaram’ que fizeram, mas não tem provas que eles fizeram 
realmente, com efetividade. E aqui mesmo no texto, só mostra a imagem 
do Rio Doce (mostra figura da reportagem) onde temos uma pessoa do 
IBAMA provavelmente verificando como é que tá a situação, mas não tem 
nenhuma atitude sendo tomada. 

438 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

439 

B5: – De certa forma não. Eu falaria para a pessoa pesquisar mais a 
fundo. Querer ver vídeos, fotos de como está sendo realizado o 
processo ou até mesmo, se tiver condições e se tiver oportunidade de 
ir mesmo ver com os próprios olhos como é que tá. 

440 P: – Aham. Então você acha que ela é um pouco falha? 

441 B5: – Sim. 

442 P: – Você sabia da gravidade da situação lá antes de ver a reportagem? 

443 B5: – Não. 

444 P: – Hoje você acha que é uma coisa normal ou foi grave? 

445 

B5: – Foi grave. Pelo que eu pude ler e meus amigos estavam falando sobre 
a reportagem deles, houve alguns protestos quanto a isso e também que o 
desastre de Mariana virou um erro de cálculo de engenharia, acho que não 
estava preparado para suportar toda a areia de rejeitos da mineradora 
Samarco. 

446 
P: – Você acha que a mídia tem noticiado isso bem? O andamento do 
processo? 

447 B5: – (Não – com a cabeça). 

448 P: – Mas na época...? 

449 B5: – Sim. 
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450 P: – Na época foi bem noticiado né... 

451 

B5: – Quando foi novidade pra todo mundo, vinha toda hora notícia 
sobre isso, mas conforme o tempo foi passando deixaram de 
proporcionar notícias sobre isso e só voltam a falar sobre isso de um 
em um mês ou de seis em seis meses. 

452 P: – Obrigada. 

453 B5: – De nada. 
Fonte: a autora. 

 

Nilson apresenta um diferencial em relação aos colegas não apenas ao trazer 

tantos detalhes da reportagem, mas também ao censurar a negligência com relação 

à limpeza do Rio Doce, que deveria ocorrer para não haver um segundo rompimento, 

na Barragem da Usina Risoleta Neves (turno 435). Tal fato é um indício de um maior 

desenvolvimento na competência de leitura e de expressão desse estudante.  

O estudante também não acredita que a reportagem traga toda a verdade, 

mostra grande desconfiança sobre o que “dizem” (turno 437) que está sendo feito em 

relação ao que realmente está acontecendo na limpeza do Rio Doce. Isso aparece em 

um segundo momento, em que ele diz não recomendar a reportagem, mas pede que 

seja feita uma pesquisa “mais a fundo” ou até mesmo uma visita ao local para 

averiguar a veracidade do que está sendo dito (turno 439).  

Dessa forma o estudante apresenta suas percepções e sugere que seja feita 

uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto, percebemos que há uma 

mobilização do conhecimento e produção de sentido quando cita as consequências 

dos rejeitos que chegaram à Barragem da Usina, o processo de limpeza que não 

estava sendo feito e, ao invés disso, estavam construindo barragens na tentativa de 

impedir que a lama se espalhasse, o estudante também fala sobre erro de cálculo na 

contenção de rejeitos pela Barragem de Fundão uma vez que não suportou e se 

rompeu. 

Outra crítica que aparece, também apresentada por outros alunos, é quanto 

à grande divulgação feita na época do rompimento da barragem e como o assunto foi 

deixado de lado pelos meios midiáticos que os estudantes têm acesso. Nilson cita que 

aparece esporadicamente alguma notícia “de um em um mês ou de seis em seis 

meses” (turno 451).  

Interessante que, mesmo tendo sido tão noticiado na época em que ocorreu 
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o rompimento, grande parte dos alunos ignoravam a gravidade da situação antes de 

ler a reportagem trazida pela professora. Isso talvez ocorra por pouca familiaridade 

com tais suportes, desinteresse ou até mesmo falta de discernimento sobre como é 

importante a participação popular nessas questões tão relevantes para a sociedade. 

Tal fato, novamente, nos faz perceber a importância do trabalho com essas questões 

em sala de aula. 

 

3.1.1.20 Entrevista com Nilson (B5) após atividade da aula 4 da SD 

 

Quadro 20 – Transcrição da entrevista com o aluno Nilson (B5) realizada após a 

aula 4. 

Turno Transcrição 

454 P: – Você leu a reportagem inteira que você pegou ou só um pedaço? 

455 B5: – Li toda. 

456 P: – Como você escolheu a reportagem? 

457 
B5: – Foi por princípios... Princípios de pontos. Eu precisava de pontos, meu 
amigo podia fornecer a reportagem, eu tirei print da reportagem dele. 

458 P: – Ah, então você não procurou no google? Você procurou um amigo? 

459 

B5: – Cheguei a procurar no google sim, cheguei a ver aquelas reportagens 
que você tinha passado em sala de aula aí eu vi que não podia ser nenhuma 
delas aí e fui procurando outras. Na medida que eu fui procurando, também 
achei a do meio ambiente, onde teve que a ONU se envolvendo... só que eu 
não lembro muito bem dela... só não consegui imprimir ela pra trazer... 

460 P: – Aí você pegou do seu colega? 

461 B5: – Aham. 

462 P: – Você gostou dessa reportagem que você leu? 

463 
B5: – A princípio não, porque eu achei que só ia ter que ler um pouco e 
trazer, mas depois que eu li e entendi realmente o que tava tentando 
dizer eu gostei. 

464 P: – Conte um pouco do que mais te chamou a atenção na reportagem. 
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465 

B5: – Pelo fato de que um engenheiro da própria Samarco ter alertado a 
mineradora, um ano antes, sobre a “iniciativa” de uma ruptura que teria na 
barragem. Ele fez a pesquisa em 2014, em setembro se eu não me engano 
ele tinha alertado a Samarco nesse período, porém a mineradora 
simplesmente não tava nem aí e deixou que acontecesse o desastre, 
infelizmente né. Matou muitas pessoas, animais e etc. A reportagem da 
Folha de São Paulo, que no caso foi de onde eu tirei a notícia ele falou com 
a polícia federal que além de ter alertado a mineradora Samarco, ele tinha 
falado sobre projetos que poderiam ter sido feitos para evitar, pra consertar 
a ruptura. Foi isso. Simplesmente a reportagem só fala sobre isso. O nome 
dele é Joaquim Pimenta de Ávila. 

466 
P: – Você acha que ela representa bem o que aconteceu lá? Você acha que 
ela é verdadeira? 

467 

B5: – Sim, acho. Porque ele é um engenheiro. Literalmente ele teve que 
se preparar bastante pra ter esse conhecimento para saber o que 
poderia acontecer ou não. Ele tendo avisado a Samarco um ano antes, 
era para a própria empresa ter tomado medidas de precaução contra 
isso. Isso foi uma negligência da própria empresa. 

468 P: – Você recomendaria essa reportagem para alguém? 

469 

B5: – Sim, pra todos. Pra todos poderem ver que a Samarco é tão 
culpada quanto a própria... esqueci o nome dele... os “rejetos” que foram se 
acumulado acima do que era permitido. Recomendaria para todos 
basicamente. 

470 P: – Obrigada. 

471 B5: – De nada. 
Fonte: a autora. 

 

O estudante leu várias reportagens uma vez que fala de sua busca na internet 

e de outras reportagens encontradas, inclusive as levadas pela professora na primeira 

aula, mas por dificuldades técnicas resolve apresentar uma reportagem emprestada 

pelo seu colega.  

Outro ponto interessante na fala do estudante é que, a princípio, ele não 

gostou da reportagem por ler apenas um trecho e não entender a fundo do que se 

tratava. Nilson afirma que apenas após uma leitura cuidadosa e atenciosa conseguiu 

entender realmente a reportagem e passou a gostar dela. Isso é um fato interessante 

que ocorre muito em sala de aula, muitas vezes os alunos não demonstram interesse 

por algum conteúdo ou assunto, mas não significa que não estejam envolvidos ou 

interessados de verdade, uma vez que nem se deram ao trabalho de buscar e fazer o 

que lhes foi proposto. Dessa forma, algo muito necessário para o trabalho em sala é 

o aluno se dispor a participar, por isso tentamos buscar recursos diversos para atingir 
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os estudantes e fazer com eles ao menos se disponham a fazer as atividades 

propostas, mas o primeiro passo tem que partir deles. Dessa forma percebemos que 

houve envolvimento do estudante após sua mudança de postura.  

Na fala do estudante percebemos a mobilização do conhecimento quando 

apresenta que a empresa Samarco havia sido avisada sobre o possível rompimento 

e que houve negligência. Percebemos nessa análise a produção de sentido do 

estudante que classifica a reportagem como “boa” e que “representa bem” o que 

ocorreu já que apresenta as avaliações de um engenheiro, que se fundamentam na 

ciência (cultura científica). Assim, percebemos as argumentações do estudante sobre 

a culpa da Samarco no rompimento uma vez que pôde contar com o respaldo de uma 

figura de autoridade, que representa a esfera científica, para discorrer sobre o 

rompimento.  

Nilson acredita na veracidade dessa reportagem, diferentemente daquela 

trazida pela professora em que o estudante sugere que se faça uma averiguação 

através de vídeos ou indo até o local (turnos 437 e 439). Segundo a análise da 

entrevista, percebemos que essa confiança se deve ao discurso de autoridade do 

meio científico representado aqui pela fala do engenheiro (como dito pelo estudante, 

ele que tem propriedade para opinar e falar sobre o assunto – turno 467). Nota-se aqui 

que o aluno percebe a importância do discurso da ciência a fim de validar as 

informações apresentadas (suporte de DC). 

O estudante recomenda a reportagem a todos e ainda diz “para todos 

poderem ver que a Samarco é (...) culpada” (turno 469), dessa forma notamos que o 

estudante, diferentemente de outros, reconhece a importância de que a sociedade 

tenha conhecimento sobre fatos tão importantes e relevantes para comunidade. 

Percebemos que houve envolvimento do estudante, uma vez que, segundo 

Sousa e Gehlen (2017) notamos fatores apontados nesse sentido tais como: 

percepção, mobilização do conhecimento, produção de sentido e argumentações 

fundamentadas no discurso da ciência que permeia a reportagem escolhida, 

diferentemente do ocorrido com os demais estudantes entrevistados essa 

preocupação é apresentada por Nilson. 
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3.1.2 Análise do envolvimento dos estudantes 

 

3.1.2.1 Falta de informação 

Nas entrevistas feitas com os alunos, após lerem a primeira reportagem, que 

foi trazida pela professora, na primeira aula, percebemos que grande parte deles 

demonstra surpresa ao saber da atual situação do distrito de Bento Rodrigues em 

Mariana-MG, após o rompimento da barragem. Dessa forma, foi possível analisar o 

pouco acesso à informação por parte dos estudantes uma vez que a divulgação sobre 

o desastre foi extensiva na época.  

Percebemos que informações atuais sobre o rompimento da barragem foram 

encontradas por muitos alunos na busca de sua reportagem. Dessa forma, podemos 

concluir que, não se trata de uma falta de reportagens ou de notícias sobre o assunto, 

mas do acesso a essas informações. 

Vale ressaltar que a maioria das reportagens escolhidas pelos estudantes 

seguiu o padrão de aprofundar os aspectos que consideraram mais interessantes na 

reportagem levada pela professora. Esse padrão nos indica um envolvimento que 

tende a orientar os estudantes a uma atuação para o aprofundamento da 

compreensão de determinado aspecto. 

 

3.1.2.2 Busca da reportagem 

Dessa forma, percebemos que, para alguns estudantes, a reportagem trazida 

pela professora desperta uma curiosidade que é respondida pela segunda, escolhida 

por cada um deles apresentando pontos específicos de sua busca. Outros alunos, 

porém, cuja primeira reportagem apresentava muitos dados técnicos, mudam 

completamente o estilo da segunda reportagem, uma vez que escolhem uma que 

apresente fatos ou acontecimentos de seu interesse. Outros ainda buscam atualizar-

se, priorizando reportagens mais atuais ou que tratem do desenvolvimento geral 

apresentando todo o processo desde o rompimento da barragem. Dessa forma, foi 

possível analisar a historicidade de como ocorrem as escolhas das reportagens e o 

desenvolvimento e movimento gerado nessa busca. 
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3.1.2.3 Ampliação da corrente comunicativa 

Outro ponto analisado foi a ampliação do círculo comunicativo com a extensão 

das discussões em outros ambientes além da sala de aula. Isso foi verificado quando 

alguns alunos relatam a discussão do tema trabalhado em sala com outras pessoas 

do seu convívio como uma colega de trabalho, citado por Gabriel (quadro 2, turno 31) 

e a mãe que aparece na entrevista de Brenda (quadro 12, turno 265) e Henrique (turno 

406), sendo que a primeira coloca a mãe para conversar a respeito do tema e o 

segundo pede a mãe que procure a reportagem que a ser apresentar aos colegas. 

Outra forma de ampliação dessa corrente comunicativa aparece quando 

perguntamos se o estudante indicaria a reportagem para alguém e para quem 

indicaria. Nesse momento alguns deles indicam para a população como um todo, os 

colegas da sala que estão trabalhando o assunto e, portanto, estão se aprofundando 

no tema, um deles chega a indicar para a própria mídia e outros para os familiares 

citando que eles estão por fora do assunto, indicativo talvez de que o aluno tenha 

sondado tal informação levando o tema para dentro de sua casa. 

 

3.1.2.4 Sugestão de reportagem para outras pessoas 

A indicação da reportagem para as pessoas de um modo geral pode significar 

que alguns estudantes percebam a importância da discussão de temas 

sociocientíficos por toda a sociedade, como apontado por diversos autores como 

Sousa e Gehlen (2017), Sadler (2009), Zeidler e colaboradores (2005), Santos e 

Mortimer (2000) dentre outros. Esse movimento gerado das questões trabalhadas em 

sala para além do ambiente escolar gerando produções de sentido e mobilização do 

conhecimento apontam para o envolvimento dos estudantes com o problema 

sociocientífico abordado, como citado por Sousa e Gehlen (2017). 

Utilizamos o sentido de mobilização do conhecimento, embora se encontrem 

muitos significados na literatura, como o classificado por Caria, 

quando falamos de mobilização de conhecimento estamos a desenvolver 
uma problemática teórica que tem como pressuposto algum nível de 
consciência (prática e/ou discursiva) dos atores sociais sobre o conhecimento 
que utilizam. (CARIA, 2010, p. 174) 

Notamos também a produção de sentido nas entrevistas analisadas uma vez 

que utilizamos o sentido dado por Spink e Gimenes (1994): 

O conhecimento na ótica da produção de sentido implica, sobretudo, o 
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posicionamento perante os dados, as teorias, e os outros - nossos 
interlocutores diretos ou genéricos. Enfatizando o posicionamento, a 
produção de sentido é um processo de negociação continuada de identidades 
sociais. Esta linha de argumentação articula essencialmente três aspectos 
distintos: 

1. Dar sentido é sempre uma atividade cognitiva, ou seja, implica no uso de 
conexões neurais habituais desenvolvidas pela experiência no enquadre das 
contingências do contexto cultural e social (...) 

2. dar sentido ao mundo implica, também, em posicionar-se em uma rede de 
relações e pertence, assim, à ordem da intersubjetividade (...) 

3. dar sentido implica, ainda, em posicionar-se no fluxo dos acontecimentos. 
Ou seja, estabelecer suficiente coerência e continuidade de modo a 
reconhecer-se como sujeito histórico (ou sujeito que tem uma história) em um 
mundo caracterizado pela polissemia. (SPINK; GIMENES, 1994, p. 151) 

 

3.1.2.5 Envolvimento dos estudantes 

Notamos que a maior parte do conhecimento mobilizado pelos estudantes 

foram factuais (danos à fauna e à flora, extensão da destruição, etc.). Isso é um indício 

de que a QSC foi apropriada devido à extensão e magnitude do crime socioambiental 

e não por suas causas, pois isso que foi debatido durante o desenvolvimento do 

conteúdo.  

Notamos também que houve um grande envolvimento com os problemas 

sociais, enquanto que os elementos científicos são deixados de lado. 

Quanto ao envolvimento dos estudantes (SOUSA; GEHLEN, 2017) notamos 

que pouquíssimos são os alunos que apresentam uma argumentação mais elaborada 

quanto à QSC abordada ou ao suporte de DC apresentado. Dessa forma, apesar de 

constatarmos o envolvimento dos estudantes com o tema proposto, percebemos uma 

necessidade de criação de atividades, práticas, discussões e questionamentos mais 

elaborados com o intuito de que o estudante possa aprimorar e fundamentar melhor 

suas argumentações quanto às questões sociais, históricas, culturais e éticas que 

envolvem as QSC. 

 

3.1.2.6 Conhecimento prévio sobre a QSC  

Nas entrevistas notamos que três perguntas levaram os estudantes a expor 

sobre o conhecimento prévio a respeito da QSC abordada do rompimento da 

Barragem de Fundão em Mariana-MG: quando indagados sobre o que gostou na 

reportagem, para quem a recomendaria e se tinha noção da gravidade da situação. 
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Na fala dos estudantes é possível perceber que muitos deles sabiam o que havia 

acontecido em Mariana-MG, devido ao grande número de reportagens veiculadas 

pelos meios midiáticos audiovisuais na época, porém outros não tinham noção da 

gravidade da situação como Thaís (quadro 3, turno 52) e Henrique (quadro 17, turnos 

375, 377 e 379).  

As QSC quando levadas para sala de aula têm a potencialidade de 

desenvolver discussões sobre aspectos sociais, ético e ambientais, como 

apresentado por Lenharo e Lopes (2013), o que se mostra como essencial uma vez 

que, como constatado pelas pesquisas feitas com os estudantes, muitos alunos e seus 

familiares não participam de discussões tão relevantes para a sociedade. Se por um 

lado podemos classificar essa atuação como negligente, por outro, essa situação pode 

indicar a marginalidade desses sujeitos na sociedade contemporânea, uma vez que 

um fato tão amplamente discutido no Brasil, não os atingiu de maneira significativa. 

Alguns momentos durante as entrevistas que corroboram com essa falta de 

acesso à informação aparece, por exemplo, quando Gabriel (A1) apresenta espanto 

sobre a situação da região de Bento Rodrigues após o rompimento, pois acreditava 

se tratar de “algo simples” (quadro 1, tuno 16); Thaís (A2) entendia que “o problema 

já havia acabado” (tabela 3, turno 52), talvez devido à falta de notícias a respeito do 

desastre; opinião também compartilhada por outros estudantes como Natan (B2) ao 

dizer que “no começo, logo quando aconteceu, noticiou bem, mas depois foi 

esquecendo como se tivesse tudo resolvido” (tabela 9, turno 288) e como Helena (A5) 

que relata com estranheza, após ler a reportagem trazida pela professora, que a mídia 

não dava continuidade à reportagem informando se a limpeza do rio Doce havia sido 

finalizada ou não, afirmando ainda: “porque geralmente no jornal, eles mostram né, 

quando terminaram ou como que tá indo... e não houve nada disso, não teve 

reportagem falando sobre nada, sobre a limpeza.” (tabela 3, turno 169). 

A desinformação dos estudantes também atinge seus responsáveis, como 

vimos nas entrevistas com Thaís (A2) e Raul (A4), ao recomendarem a reportagem 

aos seus familiares por eles não estarem a par da situação. Fato indicativo de que a 

desinformação não é um problema do indivíduo, mas dos diversos sujeitos que 

compõem os meios nos quais os estudantes convivem. Dessa forma, a culminância 

da QSC para além da sala de aula é de extrema relevância, uma vez que o estudante 

não recebendo desses meios um crescimento cultural, ele mesmo pode agir nesses 
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meios levando essas discussões. 

E o trabalho das QSC através de DC tem ainda a possibilidade de, além de 

contribuir para que discussões dessa natureza sejam levadas para a sala de aula e 

outros ambientes frequentados pelo estudante, possa também auxiliar na reflexão 

sobre a DC e os objetivos e intenções próprios desses veículos de comunicação, pois 

de acordo com relatado de muitos alunos notamos ainda existência da crenças em 

relação à imparcialidade e neutralidade da mídia. 

 

3.1.2.7 Mídia 

As discussões e reflexões sobre os papéis e objetivos da DC na educação 

básica devem ser orientados pelo professor, que estabelece propósitos educativos 

para o uso desses suportes em situações de ensino (LIMA; GIORDAN, 2017). 

Contudo, mesmo com as orientações do docente, é impossível apagar traços das 

influências midiáticas, comerciais e comunicativas dos textos utilizados. 

Nas entrevistas, a professora conduziu um diálogo com os estudantes de 

modo que, apesar de responder que gostaram da entrevista e a julgam verdadeira, o 

aluno é capaz de perceber, com outros questionamentos, que há uma escassez e falta 

de continuidade de informação ou orientações dadas pelo suporte midiático. Dessa 

forma, a mídia não pode ser considerada imparcial ou neutra. Outros questionamentos 

poderiam ter sido feitos com o intuito de aguçar a reflexão e argumentação dos 

estudantes, porém não ocorreram tantos, talvez devido à falta de experiência da 

professora no trabalhado com QSC através do uso de suportes de DC.  

Dentre os questionamentos feitos pela professora com o intuito de levar o 

estudante à reflexão podemos citar a entrevista com Brenda (B1) que classifica sua 

reportagem como boa, porém quando indagada a respeito de como a mídia tem 

noticiando o desastre, a estudante apresenta uma certa desconfiança a respeito da 

abordagem feita sobre o tema, nesse momento ela apresenta um comentário e diz 

que a mídia tenta “não prejudicar as pessoas que estão por trás” (tabela 11, turno 

241). Perguntas como: “por que a mídia não prejudica tais pessoas?” ou “o que ela 

ganha não veiculando notícias prejudiciais a essas pessoas?” poderiam ter sido feita 

para que a estudante pudesse apresentar uma reflexão e argumentação mais 

elaborada, verificando assim se o posicionamento da estudante baseia-se em 

argumentos, ideias elaboradas ou se faz parte de um senso comum genérico a 
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respeito da mídia. Dessa forma, percebemos que o questionamento pode levar o 

estudante a aguçar e melhorar a leitura e análise feita dos suportes de DC, assim 

esperamos que a argumentação e reflexão sejam explorados a fim de culminar na 

vida do estudante e da sociedade como um todo. 

É importante destacar a necessidade de ações que promova a formação 

continuada dos professores para trabalhar melhor com temas sociocientíficos em sala 

de aula, assim como os suportes de DC.   

 

3.1.2.8 Conclusão 

Dessa forma concluímos que, através das percepções apresentada pelos 

estudantes, produção de sentido, mobilização de conhecimento e argumentações 

inicialmente elaboradas, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG 

cumpriu bem com seu papel de envolver os estudantes no estudo de tal problema 

sociocientífico. Problema que começou a ser apresentado desde a primeira aula e foi 

compreendido por todos como um problema que ainda não foi solucionado.  

Além disso o trabalho dessa QSC através da DC trouxe benefícios para os 

estudantes, já que cumpriu os propósitos, segundo Lima e Giordan (2017) de 

levantamento de concepções e percepções dos alunos a respeito do tema abordado 

e pesquisa, atividade que contribui com o desenvolvimento da autonomia do 

estudante, uma vez que ele escolhe e seleciona o suporte de DC a ser apresentado à 

professora e a seus colegas. 

 

 

3.1.3 Análise do processo de Elaboração, Aplicação e Reelaboração 

(EAR) da sequência didática (SD) 

 

Como produto do mestrado profissional aqui apresentado escolhemos a 

elaboração de uma sequência didática (SD) que aborda uma questão sociocientífica 

(QSC) relevante para a região em que seria aplicada.  

A sequência didática (SD) foi elaborada de acordo com o modelo topológico de 

ensino (MTE) proposto por Giordan (2008). O MTE está fundamentado na teoria da 

ação mediada (WERSTCH, 1999) e propõe a organização do ensino por meio de três 

eixos: atividades estruturadas de ensino, conceito e a tematização, que foram 
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organizados entorno das propriedades: contexto e continuidade; narrativa e 

historicidade; materialidade e mediação. 

A propriedade de contexto e continuidade remete a uma sequência de ideias e 

discursos. Enquanto a continuidade faz referência à unidade espaço-temporal da sala 

de aula, portanto à temporalidade dos eventos em situações de ensino, o contexto 

pode estar fundamentado em três aspectos: situação, linguagem e memória. No 

contexto situacional os sujeitos e os objetos da ação educativa estão no mesmo plano 

concreto; no contexto linguístico o discurso permite que os estudantes tenham acesso 

aos objetos da aprendizagem; já o contexto mental é instaurado pela memória de 

situações vivenciadas. O trabalho com temas que vão além do cotidiano dos 

estudantes se torna possível graças aos aspectos linguísticos e mentais de 

contextualização, podendo dessa forma o professor ampliar as esferas de atividade e 

comunicação do estudante.  

A propriedade da narrativa e historicidade na sala de aula se refere a situar os 

conceitos dentro de uma perspectiva temporal e histórica. Essa noção de situar os 

conceitos em uma perspectiva histórica não diz respeito apenas ao estudo da forma 

como se desenvolveu a descoberta do conceito em si, mas uma organização da 

situação dentro de um passado e futuro da própria sala de aula. Segundo Giordan 

(2008, p.295) “qualquer forma de pensamento se constrói a partir de situações 

concretamente localizadas no tempo e nas circunstâncias que ocorrem”. Dessa forma 

a sequência de ensino deve se organizar com atividades bem dispostas 

temporalmente com estratégias que auxiliarão na transposição de responsabilidade 

aos estudantes que deverão ser motivados a se engajar ativamente nas ações 

planejadas pelo professor que partem de um tema central sendo articulado a outros 

conceitos.  

A materialidade da ação mediada, segundo Giordan (2008), se refere aos 

materiais, ou seja, ferramentas culturais de diversas categorias utilizadas 

articuladamente para mediar a ação, com o intuito de atingir determinado propósito. 

No manuseio de materiais diversos o estudante deve aprender a colocar atenção em 

pontos específicos, sendo a atenção uma ação mental, ele deve ser instruído a 

respeito do funcionamento desses instrumentos através de palavras, gestos e 

expressões faciais sendo todos meios mediacionais materiais. 

A mediação ocorre através de instrumentos (ferramentas culturais) que são 

colocados entre os sujeitos e os objetos das atividades desenvolvidas. O principal 
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mediador em atividades de ensino geralmente é a linguagem, pois através dela o 

professor apresenta as proposições, atividades e ideias conduzindo e orientando na 

execução das atividades, além de servir de instrumento para a construção do 

pensamento. 

Dessa forma, escolhemos como QSC a ser abordada o rompimento da Barragem de 

Fundão no distrito de Bento Rodrigues em Mariana-MG. devido a sua relevância para 

a região, mas principalmente por causa da gravidade desse crime socioambiental que 

foi considerado o maior desastre ocorrido na história do Brasil, segundo o jornal da 

Unicamp.10 Na análise da QSC a ser abordada, descobrimos, na época da elaboração 

da SD, que a Usina Risoleta Neves (conhecida como Usina de Candonga) estava 

retendo a lama de rejeitos em sua barragem e, por isso, corria sério risco de 

rompimento. 

Dessa forma, diante dos diversos conteúdos de Física que poderíamos 

abordar, escolhemos energia e suas transformações, com o intuito de produzir uma 

QSC acerca dos problemas relacionados à Usina Risoleta Neves devido ao 

rompimento da Barragem de Fundão. Nessa primeira versão da SD discutimos o 

formato das barragens e a diferença de utilização entre as barragens de usinas e de 

contenção de rejeitos. Como a Usina Risoleta Neves estava contendo parte da lama 

de rejeitos ela corria sério risco de rompimento uma vez que foi projetada para atender 

outros propósitos. 

A primeira SD elaborada contava com seis aulas que estão resumidas na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Tabela síntese da primeira SD elaborada. 

AULA ATIVIDADES RESUMO 

1 

Sondagem 
Levantamento das concepções prévias dos 
estudantes sobre o rompimento da barragem 
de rejeitos. 

Problematização 

Apresentação da SD problematizando a 
questão do rompimento da barragem de 
Fundão. 
Divisão da turma em grupos para leitura e 
apreciação de reportagens trazidas pela 
professora. 

 

10 Jornal da Unicamp: http://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/10/24/nos-vestigios-da-lama-
repercussao  Acesso em 30 outubro 2018. 
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2 

Apresentação das 
reportagens 

Seminário com toda a turma para 
compartilhamento de informações pelos 
alunos a respeito das reportagens lidas e 
apreciadas na aula anterior.  

Síntese da 
problematização 

Síntese (feita pela professora) da exposição 
sobre o rompimento da barragem de Fundão; 
abordando a questão do uso de barragens por 
mineradoras e também por hidrelétricas; citar 
as diferenças entre elas; apresentar o risco de 
rompimento da barragem da Usina de 
Candonga devido à retenção do rejeito e 
apresentar o tema sobre transformação de 
energia sofrida em usinas. 

3 

Relacionar energia 
ao rompimento da 
Barragem de Fundão 

Apresentar o tema Energia relacionando à 
transformação de energia sofrida nas usinas 
hidrelétricas e abordar o risco de rompimento 
da Usina Risoleta Neves justificando o 
trabalho com transformação de energia. 

Energia cinética 
Apresentar o conceito de energia cinética, sua 
relação com a massa e a velocidade do objeto. 
Iniciar seu estudo qualitativo e quantitativo. 

Energia potencial 
gravitacional  

Apresentar o estudo quantitativo e qualitativo 
de energia potencial gravitacional.  

4 

Energia mecânica e 
sua transformação 

Apresentar energia mecânica e sua 
transformação citando diversos exemplos; 
compreender o que é dissipação da energia 
mecânica e citar exemplos de transformação 
de energia. 

A energia 
armazenada em 
barragens e seu 
formato 

Estudar as transformações de energia 
envolvidas em barragens de usinas 
hidrelétricas, verificar o formato das barragens 
e entender o porquê da base ser mais 
reforçada que o topo. 

Problemas de 
energia cinética e 
potencial 
gravitacional 

Em duplas ou trios os alunos deverão resolver 
exercícios de energia. 
Atividade para a próxima aula: ler e trazer 
reportagem sobre o rompimento da barragem 
de rejeitos e sobre a Usina Risoleta Neves. 

5 

Usina Hidrelétrica 
Risoleta Neves 

Discutir com todos os alunos sobre as 
consequências do rompimento da Barragem 
de Fundão para a Usina Risoleta Neves. 

Apresentação das 
reportagens 

Seminário para apresentação das reportagens 
escolhidas e apreciadas pelos estudantes. 

6 
Apresentação 
artística 

Representação artística do estudo feito nessa 
SD. 

Fonte: a autora. 

Apesar da SD vincular o estudo de energia ao possível rompimento da 

barragem da Usina Risoleta Neves, a conexão do conteúdo da física curricular ao 
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tema não foi feita. Dois fatores podem ser apontados como consequência dessa falta 

de conexão. Um deles foi o interesse dos estudantes no estudo do rompimento da 

Barragem de Fundão e suas consequências para a população, dessa forma, na busca 

de suas reportagens, nenhum estudante entrevistado apresentou sua pesquisa sobre 

as consequências para a usina, mas sim para a população, a fauna e a flora. Isso nos 

indicou que a QSC que de fato foi compreendida pelos estudantes estava voltada para 

o rompimento da Barragem de Fundão e suas consequências para a população, fauna 

e flora. 

 Outro fator que levou a essa falta de foco na transformação de energia foi a 

professora que, percebendo o interesse dos alunos apontando em outro sentido, 

deixou que o trabalho com a DC girasse em torno do rompimento da Barragem de 

Fundão, ao invés, de abordar as questões relativas à Usina Risoleta Neves.  

Dessa forma, durante a aplicação da SD observamos uma falta de conexão 

do conteúdo abordado com a QSC escolhida. Nesse sentido foi sugerido na 

qualificação desse trabalho a reelaboração da SD para contemplar os conteúdos que 

mais se adequam à QSC abordada. O conteúdo escolhido para ser contemplado foi 

de hidrostática, uma vez que estuda os fluidos em repouso, o que condiz com o 

objetivo de uma barragem de rejeitos que é a sua retenção. Assim sendo a nova SD 

abordou o tema hidrostática através de seis aulas que estão resumidas na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3 – Tabela síntese da SD reelaborada. 

AULA ATIVIDADES RESUMO 

1 

Sondagem 

Sondagem através de um questionário, que 
pode ser respondido individualmente ou em 
uma grande roda, sobre o acesso dos 
estudantes à informação, como ocorre esse 
acesso e se há discussões sobre assuntos 
relevantes para a sociedade em família. 

Sondagem sobre o 
crime ambiental de 
rompimento de 
barragem em 
Mariana-MG 

Sondar o que os estudantes sabem a respeito 
do rompimento da barragem de Fundão em 
Mariana-MG, sondar informações de como, 
por que e quais as consequências desse 
rompimento. Os alunos podem ser dispostos 
em uma grande roda a fim de compartilhar 
informações. 
 

Problematização 
Apresentar a SD problematizando a questão 
do rompimento da barragem de Fundão. 
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Analisar reportagens trazidas pela professora 
em grupo. 

2 

Apresentação das 
reportagens 

Compartilhamento de informações pelos 
alunos a respeito das reportagens lidas e 
apreciadas por eles em uma grande roda.  

Síntese da 
problematização 

Após a apresentação dos textos lidos pelos 
alunos, sugerimos que o professor faça uma 
síntese do que foi discutido sobre o crime 
socioambiental cometido pela Samarco em 
Mariana/MG. Assim, após analisar o 
rompimento da barragem de Fundão, citar a 
questão da utilização de barragens para 
conter rejeitos tóxicos e analisar quais fatores 
atenuam o risco de rompimento. 

3 

Mar de lama, mas 
que lama “dura” é 
essa? 

Passar o vídeo: Lama da barragem da 
Samarco chega a Camargos (MG) e em 
seguida lançar a pergunta do título (que lama 
dura é essa?) para ser discutida. 
Introduzir o conteúdo de hidrostática iniciando 
com o conceito de densidade. 
Apresentar uma demonstração (arco-íris de 
açúcar) com o intuito de apresentar o conceito 
de densidade, apresentar a equação. 

A composição da 
lama, sua densidade 
e efeitos na pressão. 

Ler coletivamente dois textos que falam 
sobre os rejeitos da mineração e discutir com 
os alunos e interpretar o “mar” de lama a partir 
do conceito de densidade. 

4 

Pressão 

Apresentar o conceito de pressão através da 
demonstração conhecida como cama de 
pregos. A partir dela apresentar a equação de 
pressão – força exercida sobre uma 
determinada área. 

Pressão em um 
líquido 

Através da equação de pressão apresentada 
deduzir a equação de pressão em um 
líquido.  

Atividade 
experimental sobre 
pressão em um 
líquido 

Em grupos os alunos fazem uma atividade 
experimental que demonstre a diferença de 
pressão em diferentes níveis de profundidade 
e uma lista de problemas sobre o assunto. 

5 

Conversando sobre 
as relações 
estabelecidas pelos 
estudantes entre a 
hidrostática e o 
rompimento da 
barragem 

O aluno deverá fazer a conexão dos 
rompimentos de barragens ocorridos em 
Minas Gerais e o estudo de hidrostática; 
deverão apresentar os riscos a que as 
barragens estão sujeitas e as consequências 
do rompimento das barragens. 

Socialização da 
reportagem escolhida 
pelo estudante 

Apresentação das reportagens escolhidas e 
apreciadas pelos estudantes em uma grande 
roda. O professor instiga os estudantes com 
perguntas como: se a reportagem se 
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apresenta parcial ou imparcial, se traz fatos 
verdadeiros e coerentes, se o assunto tem 
sido divulgado frequentemente pela mídia, se 
a cobertura da mídia condiz com a gravidade 
da situação etc. 

6 Finalização 

Os alunos serão convidados a desenvolver 
uma produção artística (poesia, texto, 
desenho, música ou outro) com o intuito de 
finalizar e representar esse estudo. As 
produções dos estudantes poderão ser 
apresentadas e discutidas pela turma e podem 
ser expostas em algum mural da escola desde 
que eles concordem. 

Fonte: a autora. 

Na reelaboração da atividade tentamos conectar melhor a QSC abordada do 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG ao conteúdo de hidrostática. 

Para melhorar a conexão entre o conteúdo e o problema abordado introduzimos mais 

discursos interativos que de autoridade, além de duas demonstrações e um 

experimento, ambos seguidos de exercícios que pedem a conexão deles com a 

utilização de barragens. 

Durante a aplicação da SD percebemos o envolvimento e interesse dos 

estudantes quanto ao problema sociocientífico abordado. Eles se mostraram muito 

interessados nas discussões realizadas, trazendo temas e novidades sobre o assunto 

durante toda a aplicação da SD. Além disso, durante as entrevistas, a empolgação de 

alguns alunos pelas descobertas feitas era perceptível, uma aluna chegou a chorar ao 

contar sua experiência com a questão abordada. 

Notamos também o envolvimento dos estudantes com a QSC abordada em 

outras disciplinas, isso foi percebido uma vez que os professores nos procuravam 

querendo saber sobre o trabalho que estava sendo feito. Dessa forma notamos as 

ligações que podem ocorrer dentro da própria escola no trabalho com QSC, tal 

interação abriu portas para a discussão do problema abordado dentro de outras 

disciplinas como química, geografia e biologia. 

Em sala percebemos que o tema abordado envolveu os estudantes a ponto 

de se interessarem mais pelas aulas de física, fato percebido pelo baixo número de 

alunos que faltavam às aulas e pelas discussões geradas não apenas nas aulas de 

física. 

Outro ponto interessante sobre o marco gerado pelo trabalho com essa 

questão em sala, ocorreu quando do rompimento da barragem em Brumadinho-MG. 
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No momento em que ficaram sabendo do desastre, alguns estudantes que possuíam 

o acesso à professora, entraram em contato para falar sobre assunto. Tais alunos 

apontavam para a negligência ocorrida quanto ao rompimento da Barragem de 

Fundão em Mariana-MG, fato agora comprovado com esse novo rompimento. 

Comentavam a respeito da negligência quanto à averiguação das barragens de 

rejeitos como um todo e que não haviam aprendido com o erro.  

Esse simples contato com a professora mostrou como aquela QSC trabalhada 

marcou os alunos, uma vez que ao notarem problemas sociais relacionados com o 

tema se atentem para a importância do acompanhamento de processos que envolvam 

a sociedade como um todo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados indicaram que o uso das QSC em sala de aula contribuiu para 

o envolvimento dos estudantes, já que, através das entrevistas realizadas, notamos 

que eles apresentaram suas percepções, havendo produção de sentido e mobilização 

do conhecimento (SOUSA; GEHLEN, 2017).  

De acordo com Spink e Gimenes (1994) podemos perceber que a produção 

de sentido sobre algo se refere ao posicionamento diante dos fatos e das teorias, ou 

seja, é um processo de negociação contínua de identidades sociais, o que é notado 

na análise das entrevistas. Dessa forma, apesar de não haver uma tomada de decisão 

notamos que os alunos se posicionam quanto a QSC abordada. 

A mobilização do conhecimento, segundo Caria (2010), aponta para o nível 

de consciência alcançado pelos seres sociais em relação ao conhecimento que 

utilizam. Nas entrevistas notamos que houve mobilização dos conceitos científicos de 

uma maneira factual (danos à fauna, flora, extensão da destruição, etc.). Isso é um 

indício que a QSC foi apropriada devido à extensão e magnitude do crime 

socioambiental e não por suas causas, as causas por sua vez foram trabalhadas 

durante a aplicação da SD.  

Neste trabalho também percebemos como a falta de informação sobre 

assuntos que são amplamente discutidos na sociedade não chegam a muitos 

estudantes. Seja pela falta de informação deles ou das pessoas de seu convívio social, 

tal fato aponta para a importância e utilidade social do trabalho com problemas 

sociocientíficos em sala de aula. Esse contato deveria ocorrer com maior frequência 

no Ensino de Ciências uma vez que há a necessidade de que os estudantes reflitam 

sobre seus impactos e desdobramentos para a sociedade, com o intuito não apenas 

de se informar, mas de poder argumentar e discutir sobre problemas de ordem social. 

Percebemos que essas questões, levadas para a sala de aula, convergem 

para uma formação integral do estudante, uma vez que na abordagem de questões 

da natureza científica são trabalhadas também as perspectivas sociais, econômicas, 

políticas e históricas como citado por Penha (2012), Sadler (2009), Zeidler e 

colaboradores (2005), Santos e Mortimer (2000) dentre outros. 

O uso do rompimento da barragem de Fundão como QSC fomentou a 

circulação das ideias relativas ao tema em outros ambientes extraescolares, 

principalmente devido à busca feita pelos estudantes de reportagens sobre o tema. A 
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discussão gerada além da sala de aula – com colegas de trabalho e familiares –

promoveu uma educação integrada capaz de mobilizar a questão abordada em outros 

círculos sociais que o estudante integra.  

A utilização de suportes de divulgação midiáticos no trabalho com a QSC 

abordada, auxiliou na compreensão de como ocorre a busca de informações pelos 

estudantes e o porquê de assuntos tão relevantes para a sociedade não serem 

amplamente conhecidos por eles. Com as entrevistas foi possível perceber que muitos 

alunos elegem os suportes de divulgação midiáticos audiovisuais como principal (se 

não única) fonte de informação. Dessa forma, o trabalho com a busca de notícias em 

sala pôde ampliar o contato dos estudantes com tais suportes de divulgação, além de 

gerar discussões sobre essas fontes de informações. 

Notamos também a historicidade que ocorre, de acordo com a análise 

microgenética, na busca de reportagem pelos estudantes. Muitos deles optaram por 

aprofundar os sentidos, buscando suporte de divulgação midiáticos que os auxiliavam 

na compreensão do fato em si e sua extensão para a população, para a fauna e flora. 

Na maioria das entrevistas notamos a confiança depositada nos meios de 

comunicação midiáticos. Em algumas delas percebemos a possibilidade de, através 

de questionamentos mais apurados e investigativos, ampliar o senso reflexivo dos 

estudantes quanto a esses suportes de divulgação midiáticos.  

Por outro lado, em algumas entrevistas notamos que os estudantes 

apresentam certa desconfiança quanto as informações veiculadas, porém muitos 

deles não aprofundam ou fundamentam essa análise. Essa percepção da mídia sem 

fundamento pode ser interpretada como a apresentação de um senso comum, ou seja, 

aparece como eco das vozes de outras pessoas do convívio social do estudante, uma 

reprodução de interpretações de outrem.  

Assim sendo seria necessário que houvessem questionamentos mais 

aprofundado e mais pesquisas a respeito dos suportes de divulgação midiáticos, a fim 

de desenvolver melhor a argumentação e reflexões sobre o assunto.  

Porém, com esse trabalho foi possível analisar apenas o envolvimento dos 

estudantes com o tema, mas aponta para a necessidade de desenvolvimento da 

argumentação dos mesmos quanto ao trabalho com QSC, o que também é verificado 

por outros pesquisadores como Sousa e Gehlen (2017), Lenharo e Lopes (2013), 

Mendes (2012), Sá (2010), Simonneaux (2007), Santos e Mortimer (2000) dentre 

outros. 
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Para o desenvolvimento da argumentação no trabalho com QSC percebemos 

a necessidade de uma formação continuada do professor. Isso se torna indispensável 

uma vez que ele precisa elaborar estratégias para incentivar e estimular o 

desenvolvimento de debates e discussões que levem o estudante a refletir e 

desenvolver a argumentação. 

Tal necessidade de formação foi notada no trabalho aqui apresentado, quanto 

à pesquisa e à discussão mais aprofundadas de uma QSC atrelada ao conteúdo. Os 

problemas sociocientíficos eram abordados nas aulas da professora esporadicamente 

com o intuito de exemplificar alguns conteúdos que estavam sendo trabalhados ou 

conversar a respeito de novidades noticiadas pela mídia recentemente. 

Dessa forma discussões históricas, econômicas e sociais eram agora 

vinculadas ao conteúdo e trazidas para sala de aula de física, fato que não fazia parte 

do cotidiano da professora. Assim sendo, tanto nas entrevistas quanto nos seminários, 

que ocorreram para troca de informações entre os estudantes, identificamos uma 

necessidade de questionamentos mais elaborados durante a apresentação feita pelos 

alunos. 

Notamos que, talvez devido a inovação e entusiasmo da professora com as 

discussões e produções de sentido desenvolvido pelos alunos, muitas vezes, foram 

privilegiadas as aulas que tratavam da QSC com uma abordagem mais interativa e 

discursiva em prol das que apresentavam o conteúdo da componente curricular de 

energia, sendo em sua maioria não interativas e de autoridade. Esse fato se deve 

também ao tempo para aplicação da sequência didática na dinâmica de uma escola 

que se apresentava muito desorganizada em um contexto de estrutura precária e 

eventos aleatórios sem aviso prévio.  

Ressaltamos que, mesmo não sendo o foco da pesquisa aqui apresentada, 

houve um envolvimento com a QSC abordada não apenas pelos estudantes, mas 

também pela professora. Tal fato foi percebido pelo entusiasmo dado às aulas que 

tratavam das discussões sobre o tema que apontavam para uma perspectiva social, 

econômica e histórica.  

Apesar de tal pesquisa apontar para a necessidade de formação do professor 

no trabalho com os problemas sociocientíficos, percebemos que a investigação 

realizada se apresenta como uma formação continuada. Isso pode ser verificado pela 

contribuição gerada na formação e atuação do professor, que ao repensar sua prática 

pedagógica reformula sua atuação. 
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Uma reformulação que se fez necessária foi quanto a SD elaborada, na qual 

o conteúdo escolhido (energia) se conectou muito superficialmente com a QSC 

abordada, uma vez que ocorreram mudanças no foco da SD durante sua aplicação. 

O trabalho, antes pensado para ser realizado focando nas consequências do 

rompimento da barragem para a Usina Risoleta Neves, foi deixado de lado em prol do 

grande interesse dos estudantes quanto ao rompimento da barragem de rejeitos em 

si e suas consequências para a população, a fauna e a flora. 

Assim sendo foi necessária a reelaboração da SD pensando no conteúdo que 

mais se conectava com o rompimento da barragem. Dessa forma a SD foi reelaborada 

abordando o conteúdo de hidrostática que mais se relacionava ao estudo de 

barragens de rejeitos, já que sua construção ocorre para retenção de fluidos. 

Uma modificação realizada na segunda versão da SD foi a inclusão, na 

segunda entrevista, de questões que interligassem o conteúdo estudado à QSC 

abordada (APÊNDICE G).  

A ligação entre o conteúdo de energia e o rompimento da barragem foi feita 

para a primeira SD aqui analisada, porém no estudo das consequências do 

rompimento para a Usina de Candonga, os estudantes se mostraram mais focados 

no rompimento em si, o que causou a dificuldade de conexão da QSC abordada com 

o tema escolhido. 

Outro fato ocorrido na aplicação da primeira SD foi o grande número de aulas 

que utilizaram o discurso de autoridade e não interativo, dificuldade que pode ser 

atribuída a vários fatores como falta de tempo para aplicação da SD, devido a eventos 

aleatórios na escola, mas também devido à dificuldade da professora na conexão do 

conteúdo da componente curricular ao tema, agora modificado. 

Desse modo na reelaboração da SD tentamos conectar melhor a QSC 

abordada ao conteúdo da física curricular (hidrostática). Para melhorar essa conexão 

utilizamos mais discursos interativos que de autoridade, maneira também de monitorar 

se os estudantes estão acompanhando e fazendo as produções de sentido desejadas. 

Foram também acrescidos duas demonstrações e um experimento, ambos seguidos 

de exercícios que remetem a conexão deles com a utilização de barragens. 

Concluímos que apesar dessa pesquisa apresentar a análise quanto ao 

envolvimento do estudante (SOUSA; GEHLEN, 2017), que pôde ser comprovado de 

acordo com as pesquisas feitas, há ainda uma abertura de discussão sobre a 

necessidade de formação do professor e a elaboração de atividades por professores 
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de educação básica com o intuito de levar as QSC para a sala de aula, a fim de 

propiciar um espaço para a argumentação (SÁ, 2010). 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 
 

O Instituto de Educação de Minas Gerais foi convidado a participar da 

pesquisa: “Relação cognitiva e afetiva dos estudantes com suportes de 

divulgação científica”, que será realizada pela aluna Daniela Freitas de Abreu para 

obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima.  

O trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar a interação dos alunos com 

suportes da Divulgação Científica que serão utilizados em sala de aula. Para tanto, 

serão realizadas gravações em áudio e vídeo das atividades realizadas em sala de 

aula e entrevistas com os alunos que participarão da aplicação da sequência didática. 

Os participantes que aceitarem integrar-se à pesquisa deverão assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Assentimento (para alunos). O estudo será 

realizado no segundo semestre de 2018, nas dependências da escola.  

A aplicação da sequência didática será realizada em horário previamente 

acordado com a direção e a professora participante. Durante a sequência, caso algum 

aluno se sinta desconfortável em participar ou responder alguma pergunta, poderá 

recusar-se e estará livre para interromper a atividade sem qualquer prejuízo. 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo e todos os 

cuidados serão tomados buscando garantir a confidencialidade das informações 

pessoais deles e da escola, para que não sejam identificados e ou revelados 

publicamente em nenhuma hipótese. Informamos ainda que somente o discente e o 

orientador terão acesso aos dados e estes serão arquivados em computadores e 

protegidos com ferramentas que limitam o acesso de usuários não autorizados. Todos 

os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade do 

Orientador Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima e serão arquivados no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo 

incinerados após este prazo. 

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em 

caderno de campo e produções textuais e desenho que serão elaborados pelos alunos 

sobre assuntos relacionados à temática Rompimento da Barragem de Fundão em 

Mariana abordados durante o desenvolvimento da sequência didática. Os resultados 

finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo científico.  

A senhora tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam surgir 

em qualquer fase da pesquisa. Essas perguntas podem ser dirigidas ao Prof. Dr. 
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Guilherme da Silva Lima, pelo telefone (31) 3559-1687 ou para a mestranda Daniela 

Freitas de Abreu, pelo telefone (31) 99652-6222, ou ainda para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido o que lhe foi informado sobre sua participação 

voluntária dessa Escola no mencionado estudo. Desta forma, a direção concorda e 

autoriza a participação dessa instituição, sem que para isso tenha sido forçada ou 

obrigada. Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela atenção e 

contribuição com esta pesquisa.  
 

CONSENTIMENTO 

Eu _____________________________________________________ 

diretora do Instituto de Educação de Minas Gerais, li e entendi as informações 

precedentes e estando consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios 

que a pesquisa implica, concordo em autorizar a participação da instituição sabendo 

que receberei uma cópia deste Termo de concordância.  

 

________________________________________________ 

Diretora da Escola 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima 

Orientador da Pesquisa 

Belo Horizonte, 15 de novembro de 2018. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 

(A) PROFESSOR (A) 

 

Prezado (a) Professor (a),  

Convidamos o (a) Sr. (a) Daniela Freitas de Abreu a participar da pesquisa 

“Relação cognitiva e afetiva dos estudantes com suportes de divulgação científica” 

que será realizada para obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação da Prof. 

Dr. Guilherme da Silva Lima, como dissertação de mestrado da aluna Daniela Freitas 

de Abreu. 

O trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar a interação dos alunos com 

suportes da Divulgação Científica que serão utilizados em sala de aula. Para tanto, 

serão realizadas gravações em áudio e vídeo das atividades realizadas em sala de 

aula e entrevistas com os alunos que participarão da aplicação da sequência didática. 

O estudo será realizado no segundo semestre de 2018 nas dependências da escola.  

A aplicação da sequência didática será realizada em horário previamente 

acordado com a direção e o (a) senhor (a). Durante os procedimentos, o (a) senhor 

(a) poderá recusar-se a participar e estará livre para deixar o estudo sem qualquer 

prejuízo. Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração 

financeira ou gastos para o (a) senhor (a). 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo. Informamos 

ainda que somente a discente e o orientador terão acesso aos dados e estes serão 

arquivados em computadores e protegidos com ferramentas que limitam o acesso de 

usuários não autorizados. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo 

estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima e 

serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um 

período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo. 

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em 

caderno de campo e produções textuais e desenhos que serão elaborados pelos 

alunos sobre assuntos relacionados à temática Rompimento da Barragem de Fundão 

em Mariana abordados durante o desenvolvimento da sequência didática. Os 

resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo 

científico.  

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração (bolsa) e 
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que a participação será voluntária, mas também não haverá nenhum ônus (gastos 

financeiros) para o (a) Senhor (a) uma vez que a pesquisa será custeada pelo próprio 

pesquisador. 

O (a) senhor (a) tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam 

surgir em qualquer fase da pesquisa. Essas perguntas podem ser dirigidas ao Prof. 

Dr. Guilherme da Silva Lima, pelo telefone (31) 3559-1687 ou para a mestranda 

Daniela Freitas de Abreu, pelo telefone (31) 99652-6222, ou ainda para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a sua participação 

voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, aceita participar 

da pesquisa, sem que para isso tenha sido forçado (a) ou obrigado (a).  

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Professor (a) 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima 

Orientador da Pesquisa 

 

 

Belo Horizonte, ___ de _________ de 2018 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS PAIS DOS ALUNOS 

 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

Convidamos seu filho ou filha a participar da pesquisa “Relação cognitiva e 

afetiva dos estudantes com suportes de divulgação científica” que será realizada 

para obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação da Prof. Dr. Guilherme 

da Silva Lima, como dissertação de mestrado da aluna Daniela Freitas de Abreu.  

O trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar a interação dos alunos com 

suportes da Divulgação Científica que serão utilizados em sala de aula através de 

uma sequência didática (SD) acerca do Rompimento da Barragem de Fundão em 

Mariana, nas aulas de física dos alunos do 1º ano do Ensino Médio.  

Realizaremos diversas atividades de ensino relacionadas ao uso de 

divulgação científica (DC) em sala de aula. A ideia é investigar a relação dos alunos 

com suportes de divulgação científica ligados a questões sociocientíficas. Para o início 

da pesquisa, você deverá assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e o seu filho ou filha um Termo de Assentimento. O estudo será realizado no segundo 

semestre do ano letivo desta instituição, nas dependências da escola durante as aulas 

de Física com a presença do (a) professor (a).  

Durante a pesquisa trabalharemos com diálogos, debates, produções escritas 

e outras atividades que visam instrumentalizar os alunos da turma e formá-los 

enquanto cidadãos críticos capazes de opinar e intervir em assuntos na sociedade. É 

importante que você saiba que, ao propor esta pesquisa, pretendemos contribuir com 

o ensino responsável de ciências, uma vez que um dos objetivos é oportunizar uma 

educação científica que promova a aprendizagem de teorias e conceitos. Adotamos a 

prática de debates, diálogos e entrevistas, pois tais atividades promovem a exposição 

de forma respeitosa de ideias e conceitos. Acreditamos que tais atividades 

possibilitarão aos alunos a compreensão das relações entre a ciência, a tecnologia, a 

sociedade, e o ambiente, favorecendo um aprendizado diferenciado e motivador. 

Contudo, devemos esclarecer todos os riscos envolvidos neste estudo, 

que compreende a revelação da identidade dos voluntários. Todos os cuidados 

serão tomados buscando garantir os direitos e assistência necessária de acordo 

com Resolução CNS 466/2012 que prevê todas as medidas de segurança que 
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devem ser tomadas para preservar o participante da pesquisa. Assim, 

manteremos sigilo sobre os dados que serão acessados apenas pelos pesquisadores 

e nos resguardaremos para que os participantes, identificados por pseudônimos, não 

tenham suas ações e opiniões reveladas publicamente.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem filmagem durante a execução das 

atividades e entrevistas para facilitar a coleta de todas as informações relevantes, para 

que posteriormente sejam analisadas, com o objetivo de compreender e verificar o 

processo de aprendizagem. Para a utilização das imagens, pedimos a você e seu filho 

que assinem também um termo de utilização de imagens. Além disso, utilizaremos um 

caderno para anotações e produção de textos, desenhos e atividades, que serão 

elaborados pelos alunos, sobre assuntos que envolvem ciência, tecnologia, sociedade 

e ambiente, vistos durante a pesquisa. Todos os registros efetuados no decorrer deste 

estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Guilherme da Silva 

Lima e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), 

por um período de cinco anos, em computadores da pesquisadora e do orientador, 

ambos protegidos por senha, sendo incinerados e deletados dos computadores após 

este prazo.  

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou 

artigo científico e posteriormente socializados com a escola para que os senhores 

tenham um retorno da pesquisa.   

Durante as atividades, caso seu filho (a) sinta-se desconfortável ou 

constrangido em responder alguma pergunta, poderá recusar-se a participar da 

pesquisa sem qualquer prejuízo e os seus dados não serão objetos de análise. 

Ressalta-se, porém que como os conteúdos que serão trabalhados na atividade são 

inerentes ao currículo do ensino de física, a participação do aluno é imprescindível 

para o seu bom desempenho escolar. Neste sentido, ele participará das atividades, 

mas não será considerado como participante da pesquisa.  

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração (bolsa) e 

que a participação será voluntária, mas também não haverá nenhum ônus (gastos 

financeiros) para o (a) Senhor (a) e seu filho (a) uma vez que pesquisa será custeada 

pelo próprio pesquisador. 

O (a) Senhor (a) tem a liberdade para sanar dúvidas que possam surgir em 

qualquer fase da pesquisa para o Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima, pelo telefone (31) 

3559-1604 ou para a mestranda Daniela Freitas de Abreu, pelo telefone (31) 3226-
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2261, ou ainda para dúvidas éticas o endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, no Campus Universitário Morro do 

Cruzeiro-ICEB II, sala 29 na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a 

participação voluntária de seu filho no estudo acima, e estando consciente dos 

direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, o (a) 

Senhor (a) concorda e autoriza a participação do seu filho, sem que para isso não 

tenha sido forçado (a) ou obrigado (a).  

 

________________________________________________ 

Nome: _________________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsáveis 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima 

Orientador da Pesquisa 

 

Belo Horizonte, ____ de ____________de 2018 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

ALUNOS MENORES 

 

Prezados aluno,  

Convidamos você a participar da pesquisa “Relação cognitiva e afetiva dos 

estudantes com suportes de divulgação científica” que será realizada para 

obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação da Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima, 

como dissertação de mestrado da aluna Daniela Freitas de Abreu.  

O trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar a interação dos alunos com 

suportes da Divulgação Científica que serão utilizados em sala de aula através de 

uma sequência didática (SD) acerca do Rompimento da Barragem de Fundão em 

Mariana, nas aulas de física dos alunos do 1º ano do Ensino Médio.  

Realizaremos diversas atividades de ensino relacionadas ao uso de 

divulgação científica (DC) em sala de aula. A ideia é investigar a relação dos alunos 

com suportes de divulgação científica ligados a questões sociocientíficas. Para o início 

da pesquisa, você deverá assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e o seu filho ou filha um Termo de Assentimento. O estudo será realizado no segundo 

semestre do ano letivo desta instituição, nas dependências da escola durante as aulas 

de Física com a presença do (a) professor (a).  

Durante a pesquisa trabalharemos com diálogos, debates, produções escritas 

e outras atividades que visam instrumentalizar os alunos da turma e formá-los 

enquanto cidadãos críticos capazes de opinar e intervir em assuntos na sociedade. É 

importante que você saiba que, ao propor esta pesquisa, pretendemos contribuir com 

o ensino responsável de ciências, uma vez que um dos objetivos é oportunizar uma 

educação científica que promova a aprendizagem de teorias e conceitos. Adotamos a 

prática de debates, diálogos e entrevistas, pois tais atividades promovem a exposição 

de forma respeitosa de ideias e conceitos. Acreditamos que tais atividades 

possibilitarão aos alunos a compreensão das relações entre a ciência, a tecnologia, a 

sociedade, e o ambiente, favorecendo um aprendizado diferenciado e motivador. 

Contudo, devemos esclarecer todos os riscos envolvidos neste estudo, que 

compreendem a revelação da identidade dos voluntários. Todos os cuidados serão 

tomados buscando garantir os direitos e assistência necessária de acordo com 

Resolução CNS 466/2012 que prevê todas as medidas de segurança que devem ser 
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tomadas para preservar o participante da pesquisa. Assim, manteremos sigilo sobre 

os dados que serão acessados apenas pelos pesquisadores e nos resguardaremos 

para que os participantes, identificados por pseudônimos, não tenham suas ações e 

opiniões reveladas publicamente.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem filmagem durante a execução das 

atividades e entrevistas para facilitar a coleta de todas as informações relevantes, para 

que posteriormente sejam analisadas, com o objetivo de compreender e verificar o 

processo de aprendizagem. Para a utilização das imagens, pedimos a você que 

assine também um termo de utilização de imagens. Além disso, utilizaremos um 

caderno para anotações e produção de textos, desenhos e atividades, que serão 

elaborados pelos alunos, sobre assuntos que envolvem ciência, tecnologia, sociedade 

e ambiente, vistos durante a pesquisa. Todos os registros efetuados no decorrer deste 

estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Guilherme da Silva 

Lima e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), 

por um período de cinco anos em computadores da pesquisadora e do orientador, 

ambos protegidos por senha, sendo incinerados e deletados dos computadores após 

este prazo.  

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou 

artigo científico e posteriormente socializados com a escola para que os senhores 

tenham um retorno da pesquisa.   

Durante as atividades, caso você se sinta desconfortável ou constrangido em 

responder alguma pergunta, poderá recusar-se a participar da pesquisa sem qualquer 

prejuízo e os seus dados não serão objetos de análise. Ressalta-se, porém que como 

os conteúdos que serão trabalhados na atividade são inerentes ao currículo do ensino 

de física, a sua participação é imprescindível para o seu bom desempenho escolar. 

Neste sentido, ele participará das atividades, mas não será considerado como 

participante da pesquisa.  

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração (bolsa) e 

que a participação será voluntária, mas também não haverá nenhum ônus (gastos 

financeiros) para você ou sua família uma vez que pesquisa será custeada pela 

própria pesquisadora. 

Você tem a liberdade para sanar dúvidas que possam surgir em qualquer fase 

da pesquisa para o Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima, pelo telefone (31) 3559-1604 

ou para a mestranda Daniela Freitas de Abreu, pelo telefone (31) 3226-2261, ou ainda 
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para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – 

CEP/UFOP, no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone 

(31) 3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre sua 

participação voluntária no estudo acima, e estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, você concorda e 

autoriza sua participação, sem que para isso não tenha sido forçado (a) ou obrigado 

(a).  

 

________________________________________________ 

Aluno:_________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima 

Orientador da Pesquisa 

 

Belo Horizonte, ____ de ____________de 2018 
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APÊNDICE E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ PARA 

FINS DE PESQUISA 

 

Eu,  _____________________________________ autorizo a utilização da 

minha imagem e som de voz, na qualidade de participante/entrevistado (a) no projeto 

de pesquisa intitulado: “Relação cognitiva e afetiva dos estudantes com suportes 

de divulgação científica” sob responsabilidade de Daniela Freitas de Abreu, 

vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Guilherme 

da Silva Lima. Minha imagem e som de voz podem ser utilizadas apenas para análise 

por parte da equipe de pesquisa. Tenho ciência de que não haverá divulgação da 

minha imagem nem som de voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas 

televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades vinculadas ao ensino e a pesquisa 

explicitada acima. Tenho ciência também de que a guarda e demais procedimentos 

de segurança com relação às imagens e sons de voz são de responsabilidade do 

pesquisador responsável. Deste modo, declaro que autorizo, livre e 

espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos termos acima descritos, da minha 

imagem e som de voz. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a 

pesquisador responsável pela pesquisa e a outra com o(a) participante.  

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

________________________________________________ 

Prof. Daniela Freitas de Abreu 

Pesquisador 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima 

Orientador da Pesquisa 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________ de 2018 
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APÊNDICE F – DECLARAÇÃO DE CUSTOS 

 

Eu, Daniela Freitas de Abreu, declaro junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, que a pesquisa intitulada 

“Relação cognitiva e afetiva dos estudantes com suportes de divulgação 

científica”, sob minha responsabilidade, não possui financiamento de qualquer 

natureza (bolsa) nem apoio financeiro de agências de fomento. Não dependerá de 

recursos da instituição envolvida, nem tampouco de recursos de qualquer participante. 

Os gastos previstos com fotocópias, instrumentos e materiais de consumo (papel, 

cartuchos de tinta, envelopes, fita de vídeo, CD etc.), eventuais danos de 

equipamentos e serviços, bem como indenização aos participantes serão custeados 

por mim. 

Por ser verdade, assino.  

 

 

 

Ouro Preto, 15 de outubro 2018 

 

________________________________________________ 

Daniela Freitas de Abreu 

CPF: 012.790.376-36 

RG: MG-9.242.072 
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APÊNDICE G – Questionário sobre a reportagem primeira SD 

 

1- Você leu a reportagem? 

 

2- Você gostou dessa reportagem? Por quê? 

 

3- Conte um pouco a respeito do que mais te chamou a atenção nessa 

reportagem. 

 

4- Você acha que essa reportagem representa bem o que ocorreu em 

Mariana? (Condiz com a realidade?) 

 

5- Você recomendaria essa reportagem a alguém?  

(Se sim) – Você acha que a pessoa gostaria dessa reportagem? Por quê? 

(Se não) – Por quê? 
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APÊNDICE H – Questionário sobre a reportagem após EAR 

 

 

1- Como foi sua escolha da reportagem: você pegou a primeira que apareceu? 

 

2- Por que você escolheu essa reportagem? 

 

3- Você leu a reportagem toda? 

 

4- Você gostou dessa reportagem? Por quê? 

 

5- Conte um pouco a respeito do que mais te chamou a atenção nessa 

reportagem. 

 

6- Você acha que essa reportagem representa bem o que ocorreu em 

Mariana? (Condiz com a realidade?) 

 

7- Você recomendaria essa reportagem a alguém?  

(Se sim) – Você acha que a pessoa gostaria dessa reportagem? Por quê? 

(Se não) – Por quê? 

 

8- Qual a relação entre o rompimento da Barragem de Fundão e seus estudos 

de Física? 

 

9- O que você pode dizer sobre a utilização de barragens? Essas apresentam 

algum risco? (Se sim) Quais? 
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ANEXO A – Reportagem 

Rio Doce: 1 Ano de Lama e Luta 

Notícia - 5 - nov - 2016 

Das ruínas da escola de Bento Rodrigues, a palavra JUSTIÇA emerge como sua última lição 

e como o grito daqueles que pereceram ou tiveram suas vidas afetadas em função da lama 

que destruiu a bacia do Rio Doce 

 

Ato pede justiça às 20 pessoas que perderam a vida e aos milhares de afetados pela lama das mineradoras Samarco, 

Vale e BHP. (Foto:©Yuri Barichivich/Greenpeace) 

Na manhã deste sábado (5/11), ativistas do Greenpeace se juntaram a cerca de 1000 pessoas do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) para pedir justiça aos milhares de afetados pela lama 

das mineradoras Samarco, Vale e BHP. Um ano após o rompimento da barragem de Fundão, que 

destruiu a bacia do Rio Doce, as empresas pouco fizeram para reparar os danos que causaram. 

Para transmitir essa indignação ao Brasil e ao mundo, cobrar reparações e não deixar que esse 

desastre seja esquecido, o Greenpeace e o MAB instalaram 21 cruzes sobre a lama, simbolizando as 

pessoas que perderam suas vidas em função do desastre; e escreveu a palavra JUSTIÇA em uma 

área de 320 metros quadrados nos muros que ainda resistiram da escola – uma última lição de 

ensino para aqueles que ainda negligenciam os direitos humanos e do meio ambiente. 

“Queremos impedir novas tragédias como esta e por isso não podemos esquecer o que houve aqui. 

O Rio Doce e os atingidos precisam que a justiça seja feita e que a Samarco, a Vale e a BHP cumpram 

com a sua responsabilidade de reparação”, diz Fabiana Alves, da campanha de Água do Greenpeace. 

A manifestação foi pacífica e não se intimidou com a chuva que caiu no início da manhã, deixando 

ainda mais barrento o local. Os atingidos de várias localidades chegaram por volta das 10h. Entre 

muitas recordações emocionadas daqueles que reviam suas  casas completamente destruídas, eles 

deixavam claro: “estamos vivos e somos muitos”. Durante a celebração de um culto ecumênico, 21 

jovens do MAB e do Levante Popular da Juventude também fizeram uma intervenção artística, com 

seus corpos cobertos de lama e segurando cruzes, dramatizaram as dores de quem perdeu familiares, 

seus lares, a própria dignidade. 

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/desastre-em-%20mariana-uma-tragdia-ainda-%20em-curs/blog/57906/
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/diagnstico-do-desastre/blog/57853/
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O número de vítimas da lama foi atualizado no dia 15 de outubro com a morte do produtor rural de 

Bento Rodrigues, Henrique Gonçalves Bretas, 50 anos, em decorrência de depressão e problemas de 

saúde adquiridos após o desastre. 

 

No dia 31 de outubro, 400 pessoas partiram de Regência, litoral do Espírito Santo, onde está a foz 

do Rio Doce, para percorrer os 700 km de suas margens, passando por nove localidades até chegar 

em Mariana (MG), no dia 2 de novembro. 

 

Cerca de mil pessoas estiveram presentes no ato neste sábado, um ano depois do desastre. (Foto: ©Julia 

Moraes/Greenpeace) 

“Queremos que Bento Rodrigues seja reconstruída o mais rápido possível e que as pessoas atingidas 

sejam ouvidas, que participem dos processos decisórios. Passado um ano, só o emergencial foi feito 

e muitos ainda estão sem receber qualquer indenização ou ajuda”, denuncia Sôniamara Maranho, da 

coordenação nacional do MAB. 

Em solidariedade, movimentos sociais e apoiadores de 12 países enviaram seus representantes para 

o ato, como os similares ao MAB da Argentina e da Colômbia, os atingidos pela Chevron no Equador 

e o sindicato dos trabalhadores da Vale no Canadá. 

"Rio Doce: 1 Ano de Lama e Luta"; GREENPEACE Brasil. Disponível em <http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Rio-
Doce-1-Ano-de-Lama-e-Luta/?gclid=CjwKEAjwytLKBRCX547gve7EsE4SJAD3IZV6JO6BMcl0-3pjXt75T0uPoUAliR5e_K-
FaIa2O4riCxoCGLTw_wcB>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO B – Reportagem 

22/01/2016 

A sustentabilidade e o desastre em Mariana 

 

Bombeiros fazem busca por desaparecidos em Bento Rodrigues. Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil 

Uma análise sobre os impactos social, ambiental e econômico da tragédia – 

Por Isabela Balau Garcia* 

O caso do rompimento da barragem do Fundão, ocorrido no dia 05 de novembro de 2015, no município 
de Mariana, estado de Minas Gerais, evidencia a necessidade de agregar ao modelo de negócios das 
empresas aspectos relacionados à sustentabilidade e gestão de riscos. Entender e considerar os 
impactos que a atividade econômica das organizações pode causar à sociedade, ao meio ambiente e 
à economia deve ser prioridade na tomada de decisão, de modo que os riscos mapeados sejam 
totalmente inseridos e mitigados, a fim de prevenir externalidades negativas inerentes ao negócio. 

No caso de Mariana, por exemplo, uma das possíveis causas do desastre foi que a distância entre os 
rejeitos da mineradora e a barragem não era suficiente, tanto do ponto de vista de estrutura de projeto 
quanto em caso de desestabilização da pilha de rejeitos, ou por conta de algum processo de erosão 
natural do solo. 

Não só a quantidade de resíduos gerada deveria ter sido considerada, mas também os impactos 
decorrentes de sua composição, em caso de rompimento da estrutura da barragem. O laudo solicitado 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE) de Baixo Gandu (ES), em 12 de novembro de 2015, 
mostra alta concentração de uma série de metais pesados na lama, entre eles arsênio, chumbo e 
manganês. 

Ainda assim, mesmo sem ser apresentada como uma mistura tóxica, a lama resultante do rompimento 
da barragem contém metais pesados em concentração suficiente para prejudicar os ecossistemas, com 
impactos nos rios, na fauna, no solo e na agricultura. 

Dentre esses impactos ambientais, podemos listar a desestruturação química e infertilidade do solo, a 
destruição da vegetação local, o assoreamento dos rios, soterramento de nascentes e mudança na 
biota, entre outros. 

Do ponto de vista da Samarco, há de se considerar também os impactos econômicos gerados após o 
desastre, tais como: encerramento da operação no local, custo de reparação da área degradada, ações 
judiciais e respectivas penalidades, custos de imagem, entre outros, que serão enfrentados pela 
organização no curto e médio prazo. 

http://www.envolverde.com.br/opiniao/a-sustentabilidade-e-o-desastre-em-mariana/
http://noticias.r7.com/minas-gerais/laudo-comprova-alta-concentracao-de-metais-pesados-em-lama-de-barragens-13112015
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Nesse mesmo contexto econômico, uma Ação Civil Pública foi impetrada pela União e pelos governos 
do Espírito Santo e Minas Gerais contra a Samarco e suas controladoras decretando a suspensão dos 
bens das empresas, de modo que sejam garantidos recursos financeiros suficientes para a reparação 
dos impactos ambientais causados, estimados em R$ 20 bilhões. 

Além dessa, outras 18 medidas judiciais – 17 no Brasil e 01 no exterior – já estão em andamento contra 
a Samarco e suas controladoras. Conforme divulgado site EM (até o dia 10 de dezembro passado, já 
seriam 13 ações civis públicas em Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro e Espirito Santo; 02 ações 
coletivas, uma delas nos Estados Unidos, 01 ação popular e uma ação cautelar. Partindo do IBAMA, 
constavam até o dia 10 de janeiro de 2016, 37 notificações contra a Samarco e uma multa de R$ 250 
milhões. 

Dado que cerca de 80% das atividades do município estavam ligados à mineradora, é possível citar 
impactos sociais em larga escala, como desemprego, redução da atividade econômica local e, portanto, 
geração e distribuição de renda. 

Soma-se a esses impactos sociais a disseminação de doenças, o elevado número de desabrigados, 
indisponibilidade de recursos e o risco de contaminação da população, causado pela ingestão de água 
e alimentos que tiveram contato com a lama. 

Há de se considerar também os danos decorrentes das perdas materiais. São as referências de uma 
vida comunitária que foram perdidas, as relações interpessoais, a vizinhança, o sentimento de 
pertencimento à aquela comunidade e todas as referências da memória coletiva de um povo. Os 
ribeirinhos enfrentam agora essa situação, que não se pode estimar em números, mas que são 
igualmente danosas. 

Os impactos ambientais da tragédia de Mariana parecem incontáveis, sejam reversíveis ou 
irreversíveis. Contaminação da água e do solo, impactos no ecossistema como um todo (aquático, 
marinho, terrestre), perda de biodiversidade, assoreamento dos rios e eliminação da mata ciliar são 
apenas alguns dos muitos pontos a serem analisados a respeito. De acordo com reportagem da BBC 
Brasil, divulgada em 22 de dezembro de 2015, foram liberados em torno de 60 milhões de metros 
cúbicos de lama, que já percorreram 700 km até a foz do Rio Doce, no Espirito Santo. Em dados 
preliminares, estima-se que cerca de 263,1 km2 de área mínima afetada pela lama, 379 km2 de áreas 
de agricultura e pastagens e 1.469 ha devastados, sem considerar o encontro da lama com o Rio Doce. 

A adoção de medidas em caráter de urgência não remediará os danos causados por um projeto que 
não considerou eventuais riscos e impactos internos e externos. O caso da barragem de Mariana 
evidencia que a análise e atuação preventiva das organizações, do ponto de vista de mitigação de 
impactos negativos ao meio ambiente, à sociedade e à geração de valor do negócio, são essenciais 
para a condução de negócios rentáveis e sustentáveis, e evitam os custos inevitavelmente superiores 
após o impacto negativo gerado. 

Ao analisar as informações apresentadas no Relatório de Sustentabilidade da Samarco de 2014, ano 
anterior ao desastre , encontramos o retrato de uma empresa comprometida com as questões 
ambientais e sociais. De acordo com dados do Relatório, foram investido em 2014 R$ 88,3 milhões em 
projetos, equipamentos e tecnologia, e, nos últimos anos, R$ 80 milhões em segurança do trabalho. 
Apesar disso, estes investimentos estão relacionados ao crescimento financeiro e aumento da 
produtividade da Samarco, em detrimento de valores que legalmente deveriam ser destinados ao 
cumprimento das exigências ambientais, e não foram. 

Apesar da declaração feita à mídia pelos diretores da Samarco, não existia, há época do acidente, um 
plano detalhado de alerta à comunidade em caso de situações de emergência para barragens, como 
prevê a Resolução 526/2013 do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). 

No que tange ao tratamento de resíduos, “lama”, a Samarco divulgou os seguintes números “em 2014, 
a geração de rejeitos resultantes atingiu 21,978 milhões de toneladas, entre arenosos e lamas. Já a 
massa movimentada de estéril, realizada para liberar minério no avanço da lavra, registrou 5.988.493 
toneladas métricas naturais”. De acordo com o Relatório, “todo o rejeito (materiais arenosos e lamas) 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/12/10/interna_gerais,715832/samarco-nao-assina-acordo-e-promotor-de-mariana-fala-hoje-sobre-medida.shtml
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/25/politica/1451064675_510445.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/25/politica/1451064675_510445.html
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151201_dados_mariana_cc
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151201_dados_mariana_cc
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-12-22/o-que-ja-se-sabe-sobre-o-impacto-da-lama-de-mariana.html
http://www.samarco.com/wp-content/uploads/2015/11/Relatorio-Anual-de-Sustentabilidade-20142.pdf
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gerado na etapa de beneficiamento do minério de ferro é armazenado em um sistema, composto das 
barragens de Germano e de Fundão e do empilhamento na Cava do Germano, na unidade de Germano 
(MG). A água proveniente desse processo é tratada nas Estações de Tratamento de Efluentes 
Industriais (Eteis) e armazenada na barragem de Santarém, onde parte é bombeada para reutilização 
no processo. 

Já o estéril é disposto, em conformidade com os procedimentos de segurança e as leis ambientais, ao 
longo das pilhas de estéril João Manoel e Alegria Sul. A análise e o controle de riscos são realizados 
por meio da metodologia Failure Modesand Effects Analysis (FMEA), que avalia o potencial de 
ocorrências e falhas nas barragens, bem como as consequências potenciais sobre a saúde e a 
segurança das pessoas e do meio ambiente”. 

Novamente, surge uma incongruência entre as informações divulgadas no Relatório e os fatos 
apresentados. O Ministério Público Federal ainda investiga as causas de rompimento da barragem, 
mas já foram apontados: o grande aumento de rejeitos depositados, a mudança feita na estrutura da 
barragem para aumentar a capacidade do reservatório e a utilizada a barragem de Fundão, pela Vale, 
sem licença dos órgãos fiscalizadores. 

O processo de identificação de todas consequências econômicas, sociais e ambientais ainda está longe 
de ser finalizado e talvez nunca o seja. Desde o dia do desastre até hoje estamos assistindo ao delinear 
de uma história que conta, entre tantas outras coisas, como são tratadas as questões de cunho 
ambiental e social no Brasil. 

O desastre em Mariana nos mostra, em uma proporção gigantesca, a negligência em relação às 
questões socioambientais. Enfraquecimento do processo de licenciamento ambiental – que pode ser 
agravado, pois tramita o Projeto de Lei do Senado, nº 654/2015 – Desrespeito ao Código Florestal, 
Política Nacional do Meio Ambiente e uma série de outros dispositivos legais; Supremacia dos 
interesses econômicos sobre as questões socioambientais, a partir da geração de valor não 
sustentável. (#Envolverde) 

* Isabela Balau Garcia, economista e especialista em sustentabilidade pela Unicamp e em 

finanças pela FGV – isabelabalau@gmail.com. 

GARCIA, Isabela Balau. "A sustentabilidade e o desastre em Mariana"; Envolverde, Jornalismo & Sustentabilidade. Disponível 

em <http://www.envolverde.com.br/opiniao/a-sustentabilidade-e-o-desastre-em-mariana/>. Acesso em 27 de fevereiro de 2017. 

  

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/12/mpf-investiga-causas-do-rompimento-da-barragem-da-samarco-em-mariana.html
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ANEXO C – Reportagem 

 

Retomado o debate sobre o risco do rompimento da 
barragem de Candonga 

04/10/2016 17:25 

A possibilidade de rompimento da barragem da Usina Hidrelétrica/UHE Risoleta Neves 

(Candonga), no rio Doce, entre os municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, voltou 

ao debate público, nesta semana, com reportagem do Diário do Rio Doce/Governador 

Valadares. 

Em junho, como esta FOLHA já informou, a Samarco iniciou o plano emergencial de 

limpeza - com dragagem - do lago onde se acumulam 10,5 milhões de m³ de rejeitos rompidos 

da barragem de Fundão/Mariana, ainda em novembro/2015. 

Com a chegada do período chuvoso (que vai até março/2017), as cheias dos rios 

Gualaxo e Carmo podem levar, até Candonga, mais 2 milhões de m³ de rejeitos junto com 2 

milhões de m³ de água. Nesta semana, a Direção de Candonga informou a retirada, desde 

junho/2016, de 380 mil m³de lama do reservatório da hidrelétrica. Até junho de 2017, a meta 

é retirar 1,3 milhão de m³. 

“A estrutura pode não aguentar a pressão”, informou ao jornal diário Marcelo Belisário, 

superintendente em Minas Gerais do Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, acrescentando o seguinte: “Os rejeitos estão sendo retirados. 

Planejam-se a construção de barramentos na calha do rio e o combate à erosão nas margens. 

Também tem a 'Operação Áugeas', prevendo diagnóstico completo e vistorias frequentes das 

áreas afetadas desde a Barragem de Fundão até Candonga”, disse Marcelo. 

O superintendente do Ibama acrescenta: “Realizamos vistorias frequentes para 

verificar o andamento das ações propostas e efetivadas pela mineradora Samarco. Na última 

semana, no dia 23, foi encerrada a ‘Fase Argos’, quando 15 analistas coletaram dados em 

diversos locais afetados, os quais são compilados para divulgação, em breve, de resultados 

consolidados”, explicou Belisário. 

O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa das Promotorias de Meio 

Ambiente/Coama, Carlos Eduardo Ferreira, disse ao Diário do Rio Doce que há riscos “por 

laudos do próprio Consórcio Candonga”, mas a possibilidade “é remota”, embora se saiba da 

pressão na estrutura da barragem. "A Samarco retira a lama com uma máquina, mas não 

definiu medidas perfeitas para monitorar e mitigar os impactos dessa atividade”, arrematou 

Ferreira. 

 
"Retomando o debate sobre o risco do rompimento da barragem de Candonga"; Folha de Ponte Nova, Compromisso com a cidadania. Disponível 

em < 

http://www.folha.jor.br/vs/pt/pg_materia/?m=14043&bw=vYvEwgwEvNvswswNMYwqMYwuwKvEwEwEeKvhwcMqwYv7JNvKvqvKviJIvqvcvivIw4w

uvKwccKJ4f4TshNzu6IEh6gJYeXqIviMuluzEhEE4oEJclYfXeNoqEHvHcXoEvEz7qHhKMqp7zsqEhuMsfYz7cgEu>. Acesso em 27 de fevereiro de 

2017.  
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ANEXO D – Reportagem 

Tragédia em Mariana foi causada por obras em 

barragem da Samarco, diz MP 
24/06/2016 19h48 Brasília 

Yara Aquino - Repórter da Agência Brasil 

Relatório final do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre o rompimento da 

barragem do Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana (MG), aponta que o desastre teria 

sido motivado por obras na barragem. O rompimento ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 

espalhando lama e rejeitos de mineração e deixou 19 pessoas mortas, causou destruição da 

vegetação nativa e poluiu a bacia do Rio Doce. 

 

O rompimento da barragem do Fundão em Mariana deixou 19 pessoas mortas, causou destruição da vegetação nativa e poluiu 

a bacia do Rio DoceAntonio Cruz/ Agência Brasil 

O relatório diz que, em 2013, na elevação aproximada de 864 metros, o eixo da barragem foi 

recuado. Segundo informações obtidas em relatórios técnicos, este recuo foi implantado com 

a finalidade de possibilitar os trabalhos de reparo na galeria secundária que apresentava 

sérios problemas de vazamento. De acordo com os mesmos relatórios técnicos, os 

alteamentos (elevação) da barragem continuaram nesta região do recuo. 

“Como consequência da mudança no eixo e a criação do recuo, a nova seção da barragem 

acima da elevação 864 metros passou a ter na sua fundação zonas ou camadas onde os 

rejeitos eram menos resistentes e menos permeáveis do que o previsto no projeto original”, 

registra o relatório. “A barragem continuou a ser alteada ao longo do recuo até novembro de 

2015”. 

Em outro ponto, o relatório registra que “a ruptura da barragem teve início no chamado recuo, 

na região próxima à ombreira esquerda, de forma abrupta, sem qualquer sinalização e 

rapidamente se expandiu para todo o corpo da barragem”. 

O relatório descarta que o rompimento possa ter sido causado por terremoto, vibrações de 

explosivos utilizados na operação da mina e vibrações produzidas pelos equipamentos 

operando sobre ou próximos a barragem. 
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Avaliação 

 

Mais de 30 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram afetados pelo rompimento da barragem, com danos profundos 

ao meio ambienteLeonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios/Divulgação 

O relatório é feito pelas empresas Geomecânica e o Norwegian Geotechnical Institute, que 

foram contratados para fazer uma avaliação sobre as causas principais e periféricas da 

ruptura da barragem. 

O texto registra esperar que esses resultados e conclusões devem servir de base para 

aprimorar as técnicas usuais, desenvolver novas técnicas, reformular normas, códigos e leis 

para que as barragens de rejeito, não só no Brasil, mas no mundo, sejam mais seguras e 

sustentáveis. 

Procurada, a Samarco respondeu que “não teve acesso ao relatório do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais e, portanto, não pode comentá-lo”. 

O relatório foi entregue ontem (23) à Comissão Extraordinária da Barragem da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais pelo promotor Carlos Eduardo Ferreira. A Assembleia também 

deverá apresentar um relatório próprio. 

Tragédia 

Além das mortes, o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco arrasou os 

distritos de Bento Rodrigues e Paracatu e levou lama para a bacia do Rio Doce. Mais de 30 

municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram afetados e houve danos profundos ao 

meio ambiente, desde Mariana até o litoral capixaba. 

Edição: Fábio Massalli 

AQUINO, Yara. " Tragédia em Mariana foi causada por obras em barragem da Samarco, diz MP"; EBC Agência Brasil. Disponível 

em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/tragedia-em-mariana-foi-causada-por-obras-em-barragem-da-

samarco-diz-mp>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO E – Reportagem 

STJ decide que ações contra Samarco devem ficar com 

Justiça Federal 
22/06/2016 19h30 Brasília 

Heloisa Cristaldo - Repórter da Agência Brasil 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu hoje (23), por maioria, que a 

12ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais ficará responsável pelo julgamento das ações 

sobre a mineradora Samarco e o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG).  O 

tribunal julgou um conflito de competência apresentado pela mineradora. A Samarco 

questionava se cabia à Justiça Federal ou Estadual julgar as ações.  

 

Rompimento da barragem  da mineradora Samarco destruiu o distrito de Bento Rodrigues, zona rural a 23 quilômetros de 

Mariana, em Minas GeraisCorpo de Bombeiros/MG/Divulgação 

A ação civil pública que levou ao conflito de competência determina que a empresa monitore 

as condições da água do Rio Doce, afetado pelo rompimento; preste atendimento às pessoas 

atingidas e apresente um plano de recuperação dos danos. A tragédia, avaliada como o maior 

desastre ambiental da história do Brasil, deixou 19 mortos e devastou a paisagem e a 

biodiversidade do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, no dia 5 de novembro do 

ano passado, além de destruir o distrito de Bento Rodrigues (MG). 

O julgamento do conflito de competência foi retomado na sessão de hoje com a apresentação 

de voto-vista do ministro Benedito Gonçalves, que acompanhou integralmente o entendimento 

da relatora, desembargadora convocada Diva Malerbi. 

A relatora entendeu que, com base na Constituição Federal, a competência para processar e 

julgar as ações é da Justiça Federal. Segundo a desembargadora, o acidente envolveu 

atividade de mineração, que é de competência da União; afetou um rio federal, também 

pertencente à União; e provocou danos em territórios de dois estados. Diva Malerbi entendeu 

ainda que a Justiça estadual deve ficar responsável apenas pelo julgamento de ações locais 

e pontuais, como forma de facilitar o acesso à Justiça das pessoas atingidas pelo desastre 

ambiental.  

No final de maio, o STJ definiu, em outra ação, que a Justiça Federal também será 

responsável por julgar todas as ações sobre crimes ambientais decorrentes do rompimento 

da barragem. A decisão também julgava um conflito de competência, apresentado pelo 
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Ministério Público Federal (MPF). A ação foi proposta porque a Polícia Federal e o MPF 

conduziram investigações para apurar os crimes ambientais ao mesmo tempo em que a 

Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito policial, com envio dos autos para a Justiça 

Estadual. 

Acordo 

Na semana passada, a prefeitura de Mariana (MG) informou que notificará a mineradora por 

descumprir o acordo que prevê a contratação de trabalhadores do município para a realização 

de obras na cidade após o desastre ambiental causado pela empresa. O prefeito Duarte Júnior 

visitou construções da empresa no distrito de Cláudio Manoel e verificou que uma empresa 

de outro município estava em atividade no local. 

Segundo a prefeitura, o uso de trabalhadores locais nas obras da Samarco é uma das 

cláusulas do acordo realizado entre a mineradora, suas acionistas Vale e BHP Billiton, o 

governo federal e os governos de Minas Gerais e Espirito Santo. 

Homologado pela Justiça, o acordo prevê investimentos de R$ 20 bilhões ao longo de 15 anos 

e tem como objetivo reparar os danos causados pelo rompimento de uma barragem da 

Samarco no distrito de Bento Rodrigues (MG). 

Na ocasião, a Samarco alegou que mais de 90% dos trabalhadores contratados em Minas 

Gerais para as obras de reparação dos danos da tragédia de Mariana são de origem local. 

Segundo a mineradora, no caso do distrito de Cláudio Manoel, a maioria dos contratados é 

de moradores de Mariana e das vizinhas Barra Longa e Ouro Preto, também em Minas. A 

exceção seriam trabalhadores especializados, cuja mão de obra local foi insuficiente para 

atender às necessidades específicas das obras. 

Edição: Carolina Pimentel 

CRISTALDO, Heloisa. "STJ decide que ações contra Samarco devem ficar com Justiça Federal"; EBC Agência Brasil. Disponível 

em < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-06/stj-decide-que-acoes-contra-samarco-devem-ficar-com-justica-

federal>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO F – Reportagem 

MPF cobra R$ 155 bi para reparar danos do rompimento 

da barragem da Samarco 
03/05/2016 21h46 Belo Horizonte 

Léo Rodrigues - Correspondente da Agência Brasil 

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou na tarde de hoje (3) o teor de uma ação civil 

pública para reparação total dos danos sociais, ambientais e econômicos causados pelo 

rompimento da barragem da mineradora Samarco. A tragédia, que ocorreu no dia 5 novembro 

de 2015, em Mariana (MG), deixou 19 mortos, causou destruição da vegetação nativa e poluiu 

a bacia do Rio Doce. Os procuradores estimam em R$ 155 bilhões o valor dos prejuízos. 

  

MPF quer aumentar multa às mineradoras responsáveis pelo rompimento da barragem de rejeitos no município de Mariana 

(MG)Léo Rodrigues/Agência Brasil 

A ação impetrada na Justiça Federal tem 359 páginas e inclui mais de 200 pedidos. Os 

procuradores voltaram a se colocar contra a homologação judicial do acordo entre as 

mineradoras, o governo federal e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Segundo 

eles, as medidas são insuficientes. O acordo prevê o aporte de aproximadamente R$ 20 

bilhões ao longo de 20 anos, um valor bem inferior aos R$ 155 bilhões pedidos na ação. 

Segundo o procurador José Adércio Sampaio, para o cálculo dessas cifras foi escolhido um 

caso emblemático que pudesse servir de comparação. A opção se deu pela explosão da 

plataforma Deepwater Horizon, da empresa petrolífera British Petroleum, em 2010, no Golfo 

do México. No episódio, 11 pessoas morreram e cerca de 4,9 milhões de barris de óleo 

vazaram para o mar. "Com base em estudos preliminares, concluímos que os impactos 

humanos, econômicos e socioambientais da tragédia de Mariana são, no mínimo, 

equivalentes àqueles verificados no Golfo do México", disse Sampaio. No ano passado, a 

British Petroleum, em laudo divulgado em seu site, reconheceu os danos no valor de US$ 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/mpf-e-contra-homologacao-de-acordo-entre-samarco-e-governos-estaduais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-03/samarco-podera-desembolsar-mais-de-r-20-bilhoes-por-tragedia-em-mariana
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43,8 bilhões que, convertidos em reais, daria os R$155 bilhões. 

Os promotores reiteram se tratar de um valor estimado, que deverá ser melhor definido a partir 

de diagnóstico realizado por técnicos independentes. "Os estudos ainda não retratam na 

plenitude a extensão do dano. Precisaremos de diagnósticos de pelo menos dois anos 

hidrológicos para ter convicção acerca dos prejuízos. Por isso, a ação aponta uma estimativa. 

Mas se os danos são equiparáveis à tragédia do Golfo do México, não me parece crível que 

o meio ambiente em outro país seja mais valioso que o nosso", acrescentou Sampaio. Os 

técnicos também seriam os responsáveis por propor um cronograma de ações de reparação, 

recuperação e indenização socioambientais. 

Os custos do prejuízo seriam arcados pela Samarco e por suas acionistas Vale e BHP 

Billinton, sem distinção. "A responsabilidade é das três. A Vale, inclusive, depositava rejeitos 

na barragem, iniciativa que segundo os órgãos de fiscalização não era informada 

corretamente", contou o procurador Jorge Munhós. Segundo a ação, as mineradoras 

depositariam os recursos em um fundo privado e não participariam da sua gestão. É pedido 

também um aporte inicial e imediato de R$ 7,7 bilhões para medidas as serem tomadas nos 

próximos 12 meses. 

O Poder Público também é apontado como responsável solidário pelos danos e poderia ser 

acionado para arcar financeiramente com os prejuízos. O governo federal, os governos de 

Minas Gerais e do Espírito Santo, e seus órgãos de fiscalização, aparecem na peça como 

réus. "É uma garantia para os atingidos de que efetivamente haverá a reparação. Um evento 

dessa magnitude evidencia que houve falha na fiscalização, na concessão das licenças 

ambientais e na vistoria das barragens", aponta Munhós. 

Medidas socioambientais 

Além dos R$ 155 bilhões, a ação pede o pagamento de dano moral coletivo em quantia 

equivalente a 10% do valor da causa, pelos prejuízos causados à sociedade brasileira e à 

imagem do país perante o mundo. Outros 10% são solicitados como indenização pelo período 

que a população ficará impossibilitada de usufruir do meio ambiente, seja para pesca, para 

lazer ou para atividades econômicas como pecuária e agricultura. 

Outras medidas socioambientais previstas são a recuperação de toda a mata ciliar da bacia 

do Rio Doce e de, no mínimo, 10 mil nascentes, além da estruturação do saneamento básico 

dos municípios afetados. Mesmo as cidades que não tinham nenhuma estrutura de 

saneamento antes da tragédia seriam beneficiadas. "Quando falamos de direito ambiental, 

nem tudo o que é danificado pode ser recomposto, e o que não pode ser reparado pode ser 

compensado de outras formas", explica o procurador Eduardo Henrique Aguiar. 

Também são requeridas iniciativas voltadas para uma mineração mais sustentável. "O Brasil 

já detém técnicas de reaproveitamento dos rejeitos. Em vez de serem depositados em 

barragens, eles podem ser transformados em insumos da construção civil, como tijolos e 

argamassas, sendo assim reinseridos em outra cadeia produtiva. A legislação brasileira prevê 

essa medida, e já obriga, por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos", segundo Aguiar. 

A ação pede ainda a construção de um memorial no distrito de Bento Rodrigues, onde ocorreu 

a tragédia, para que o episódio não seja esquecido. 

O MPF também pede a suspensão da distribuição de lucros e dividendos da Samarco, Vale e 

BHP e da concessão de benefícios do Poder Público. "A legislação ambiental brasileira é 

categórica. Não pode haver nenhum benefício do Poder Público a empresas poluidoras. Isso 

vale para incentivos fiscais, abatimentos de juros, entre outros", explica Aguiar. 

Tramitação 
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Quando o governo federal e os governos de Minas Gerais do Espírito Santo assinaram o 

acordo de R$ 20 bilhões com a Samarco, a Vale e a BHP, os envolvidos na negociação 

destacaram que o maior benefício era poder dar início imediatamente aos trabalhos 

de recuperação ambiental. Segundo eles, se não houvesse conciliação, uma ação judicial 

poderia levar anos para ser julgada. 

Os procuradores reconhecem que a tramitação da ação civil pública poderá ser lenta, mas 

defendem o caminho escolhido. "Esta ação é uma carta de garantia. Pode demorar cinco ou 

dez anos para transitar em julgado. A seguir o rito, pode levar até 15 anos. Mas é uma garantia 

para os atingidos de que o dano não deixará de ser integralmente reparado", destaca 

Sampaio. 

Segundo ele, não havia outro caminho, uma vez que as medidas negociadas entre os 

governos e as mineradoras se mostraram insuficientes. Sampaio aponta que o principal 

problema do acordo é que ele se apresenta como garantia máxima, quando deveria ser uma 

garantia mínima. "Ele se propõe a esgotar todas as demandas vinculadas com a questão 

ambiental, e nem sabemos ainda a extensão do dano", critica. Outra divergência é sobre a 

forma de gestão dos recursos a serem empregados. Segundo o acordo, especialistas 

indicados pelas mineradoras integrariam uma fundação voltada para administrar os valores. 

Sampaio não concorda com essa influência direta das empresas. 

Apesar do longo tempo previsto para tramitação da ação, há medidas que poderão ter início 

de imediato. Isso porque os procuradores incluíram no texto diversos pedidos de liminares. 

Eles solicitam, por exemplo, que seja dado prazo de 30 dias para as mineradoras conterem 

os vazamentos de rejeitos que seguem ocorrendo para a bacia do Rio Doce. Proibição de 

pesca, indenizações aos pescadores e às comunidades indígenas, fornecimento de água 

potável, início da recuperação das matas ciliares e nascentes também são objetos de pedidos 

de liminares. 

Responsabilidades criminais 

A investigação criminal é tema de outra frente e, segundo o MPF, também está em fase 

avançada. Segundo o procurador Eduardo de Olivera, já é possível fazer uma reconstrução 

histórica dos fatos. "Uma tragédia como essa nunca ocorre exatamente no dia em que ela 

acontece. É fruto de uma cadeia de eventos", disse. Estão sendo investigados os crimes de 

homicídio, falsidade ideológica, poluição e inundação. 

Procurada para comentar a ação impetrada pelo MPF, a Samarco informou que ainda não foi 

notificada. Até o fechamento da matéria, a Vale não havia dado retorno. 

 Edição: Stênio Ribeiro 

RODRIGUES, L. "MPF cobra R$ 155 bi para reparar danos do rompimento da barragem da Samarco"; EBC Agência Brasil. 

Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/mpf-cobra-r-155-bi-para-reparar-danos-do-rompimento-da-

barragem-da-samarco>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

 

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/samarco-pagara-r-44-bi-nos-proximos-quatros-anos-para-recuperar-rio-doce
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ANEXO G – Reportagem 

Rompimento da Barragem de Fundão: Documentos 

relacionados ao desastre da Samarco em Mariana/MG 

Publicado: Quarta, 16 de Março de 2016, 13h42 | Última atualização em Segunda, 22 de Maio de 2017, 11h26 

 
Em 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora 

Samarco, em Mariana (MG), o maior desastre socioambiental do país no setor de mineração, com 

o lançamento de 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. Os poluentes 

ultrapassaram a barragem de Santarém, percorrendo 55 km no rio Gualaxo do Norte até o rio do 

Carmo, e outros 22 km até o rio Doce. A onda de rejeitos, composta principalmente por óxido de 

ferro e sílica, soterrou o subdistrito de Bento Rodrigues e deixou um rastro de destruição até o 

litoral do Espírito Santo, percorrendo 663,2 km de cursos d'água. 

Laudo Técnico Preliminar, concluído em 26 de novembro de 2015, aponta que “o nível de impacto 

foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos que é impossível estimar um 

prazo de retorno da fauna ao local”. O desastre causou a destruição de 1.469 hectares, incluindo 

Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

Dezenove pessoas morreram na tragédia. Foram identificados ao longo do trecho atingido diversos 

danos socioambientais: isolamento de áreas habitadas; desalojamento de comunidades pela 

destruição de moradias e estruturas urbanas; fragmentação de habitats; destruição de áreas de 

preservação permanente e vegetação nativa; mortandade de animais domésticos, silvestres e de 

produção; restrições à pesca; dizimação de fauna aquática silvestre em período de defeso; 

dificuldade de geração de energia elétrica pelas usinas atingidas; alteração na qualidade e 

quantidade de água; e sensação de perigo e desamparo da população em diversos níveis. 

A força do volume de rejeitos lançado com o rompimento da barragem também pode ter revolvido 

e colocado novamente em suspensão os sedimentos de fundo dos cursos d'água afetados, que 

pelo histórico de uso e relatos na literatura já continham metais pesados. 

Controlada pela Vale e pela BHP Billiton, a Samarco foi notificada 73 vezes e recebeu 23 autos 

de infração do Ibama até o momento. O Ibama acompanha a evolução do desastre em campo 

desde o dia 06/11/2015 e reúne nesta página todos os documentos relacionados à tragédia. 

  
• Autos de Infração 
• Laudos Técnicos 
• Relatórios 
• Pareceres 
• Notificações 
• Mapas de monitoramento da pluma na foz do Rio Doce 
• Mapas da área de proibição da pesca 
• Levantamentos de imagens aéreas 
• Notas Técnicas 

http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#autosdeinfracao
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#laudostecnicos
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#relatorios
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#pareceres
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#notificacoes
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#mapasdemonitoramentodaplumanafozdoriodoce
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#mapasdaareadeproibicaodapesca
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#levantamentosdeimagensaereas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#notastecnicas
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• Informações Técnicas 
• Expedição Navio Soloncy Moura 
• Comitê Interfederativo (CIF) 
 
 
"Rompimento da barragem de Fundão: Documentos relacionados ao desastre da Samarco em Mariana/MG"; IBAMA Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Disponível em < http://www.ibama.gov.br/recuperacao-

ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-

mariana-mg#mapasdaareadeproibicaodapesca>. Acesso em 29 de junho de 2017. 

  

http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#informacoestecnicas
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#expedicaonaviosoloncymoura
http://www.ibama.gov.br/recuperacao-ambiental/rompimento-da-barragem-de-fundao-desastre-da-samarco/documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg#comiteinterfederativo(cif)
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ANEXO H – Reportagem 

Áreas afetadas no rompimento da barragem de Fundão 
ganham incentivos 

Cidades vão receber pacote de investimentos para fomentar o turismo e 
a economia local. No Espírito Santo, as populações de Baixo Guandu, 
Colatina, Marilândia, Regência e Povoação serão contempladas 

Publicado em 27/06/2017 às 21h05 
Atualizado em 28/06/2017 às 18h20 
Rádio CBN Vitória 
Rafael Monteiro de Barros 
rbarros@redegazeta.com.br 

 

O Rio Doce foi atingido pela lama de rejeitos de minério após estouro de barragem e mudou 

de cor em Colatina 

Moradores de regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora 

Samarco, vão começar a receber qualificação profissional para serem contratados pela 

Fundação Renova, que é responsável por realizar as ações de reparação de danos para as 

pessoas atingidas pela tragédia. No Espírito Santo, as populações de Baixo Guandu, Colatina, 

Marilândia, Regência e Povoação serão contempladas. 

Segundo o superintendente do Sesi e diretor regional do Senai no Espírito Santo, Luís Carlos 

Vieira, 127 pessoas de Regência e de Povoação, no município de Linhares, vão começar 

imediatamente de um programa de qualificação profissional na área de construção civil para 

serem contratadas pela Fundação Renova. Os cursos serão oferecidos pelo Senai. 

“Esse programa de qualificação profissional é detalhado em uma série de cursos de pedreiro, 

pintor, carpinteiro, eletricista, mecânico a diesel, mecânico de motocicletas. Esse programa 

está vinculado a um projeto que vai gerar o emprego em obras que eles vão executar na 

região”, explicou. 

Além da qualificação profissional, também serão oferecidas ações de preparação de 

fornecedores para as atividades da Fundação Renova e ações na área de cultura, para o 

desenvolvimento de atividades como o turismo cultural, como explica o líder dos programas 

http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/autor/Rafael%20Monteiro%20de%20Barros
mailto:rbarros@redegazeta.com.br
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de Economia e Inovação da Renova, Paulo Rocha. “Para as comunidades, sobretudo de 

Regência e Povoação, que foram bastante impactadas na questão do turismo, nós temos 

atividades que promovam um turismo cultural e histórico”, disse. 

As atividades são fruto de um convênio assinado entre a Federação das Indústrias do Espírito 

Santo (Findes) e a Fundação Renova. As ações fazem parte de um programa de reparação 

de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, que 

derramou toneladas de lama no Rio Doce e afetou populações desde Mariana, em Minas 

Gerais, até a foz do rio em Regência, no litoral norte do Espírito Santo. 

BARROS, R. M."Áreas afetadas no rompimento da barragem de Fundão ganham incentivos"; CBN Vitória. Disponível em 

<http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2017/06/reas-afetadas-no-rompimento-da-barragem-de-fundao-

ganham-incentivos-1014071244.html>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO I – Reportagem 

ECONOMIA 
23/06/2017 

Lama da Samarco ainda traz riscos para a área costeira 

Instituto Chico Mendes alerta para necessidade de monitoramento dos rejeitos 

da barragem de Fundão 

Mara Bianchetti 

 

Rejeitos em Esplendor na época do rompimento/Fred Loureiro 

Passados quase dois anos após o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento 

Rodrigues, em Mariana (região Central), estudiosos ainda alertam para os riscos do maior 

desastre ambiental que se tem notícia na história da mineração mundial. O mais recente deles 

é resultado do monitoramento dos rejeitos da mineradora Samarco na zona costeira e marinha 

do Espírito Santo e sul da Bahia e chama atenção para a presença e até aumento de teores 

de ferro e alumínio na água. 

Diante disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), alertou 

para a necessidade da manutenção e do aprimoramento do monitoramento dos rejeitos. É 

que, de acordo com o diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do 

ICMBio,  Marcelo Marcelino, embora o nível de contaminação tenha aparentemente 

diminuído, o processo ainda suscita grande preocupação. 

Além disso, ele destacou que o fluxo da lama, que se concentra no fundo do mar, segue na 

direção norte do litoral e representa uma forte ameaça à saúde ambiental do banco de 

Abrolhos, a maior formação de recifes de coral do Atlântico Sul. “Ainda não tivemos acesso 

ao relatório completo, apenas à apresentação, mas diante ao que tivemos acesso, esses 

dados nos preocuparam”, afirmou. 

Ainda conforme Marcelino, os três principais pontos que chamaram atenção foram justamente 

os que dizem respeito ao aumento das partículas de ferro e alumínio na água; a redução da 

presença de fitoplânctons, zooplânctons, ictioplânctons e bentos do fundo do mar; e a 

tendência dos elementos químicos estarem caminhando para o Norte. 

“Reiteramos a importância da continuidade desse monitoramento. Esse trabalho é 

fundamental. O Instituto vem num arranjo de parcerias com as universidades para que se 

continue em longo prazo, inclusive no que se refere ao rio, para que possamos ver tomar 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticias.php?tit=economia&id=2
http://www.diariodocomercio.com.br/noticias.php?tit=economia&id=2


134 

 

todas as medidas necessárias”, destacou. 

De posse do relatório, o instituto, que coordena o comitê interinstitucional criado na época do 

desastre para acompanhar as medidas de proteção à biodiversidade, vai repassar os dados 

aos demais membros, entre eles o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e o Instituto Estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo (Iema), para 

articular novas ações. “Vamos mobilizar todos os parceiros para aprofundar esse trabalho”, 

garantiu. 

Já a Fundação Renova disse, por meio de nota, que assim que o relatório do estudo do 

ICMBio estiver disponível será foco da Câmara Técnica especializada na busca por 

informações que possam contribuir para a recuperação da Bacia do Rio Doce. 

 Ainda conforme a fundação, desde o rompimento da barragem de Fundão, é feito o 

monitoramento da qualidade da água e sedimentos em cerca de 100 pontos distribuídos ao 

longo dos rios impactados até a foz do rio Doce e zona costeira do Espírito Santo. 

Monitoramento - Agora, será iniciado um novo programa de monitoramento desenvolvido 

pela Renova, em conjunto com órgãos ambientais e agências de água, que será executado 

nos próximos 10 anos. A qualidade da água e sedimentos será verificada em 93 pontos de 

amostragem e 22 estações de monitoramento automático na bacia do rio Doce, regiões 

estuarinas e praias próximas à foz do rio Doce. 

Entre as ações de recuperação, a Fundação Renova executa, por exemplo, o manejo do 

rejeito na região mais crítica dos primeiros 113 quilômetros, onde foi depositada metade do 

material que vazou da barragem, no córrego Santarém, no ribeirão do Carmo e nos rios 

Gualaxo do Norte e Doce. O processo nesse trecho será finalizado até novembro de 2018 e, 

com isso, resolverá a questão da contenção do rejeito nessa área. 

BIANCHETTI, Mara. “Lama da Samarco ainda traz riscos para a área costeira"; Diário do Comércio. Disponível em 

<http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=182300>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO J – Reportagem 

Samarco não cumpre prazo para limpeza da Usina de 

Candonga, diz Ibama 
Segundo instituto, além de mineradora ter retirado apenas parte da lama em área do reservatório, outros 

412 mil m³ de rejeitos foram carreados para o local. 

 

Por G1 MG, com informações do Jornal Hoje, Belo Horizonte 
16/02/2017 14h25  Atualizado 15/03/2017 11h11 
 

Um ano e três meses depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), a 

mineradora Samarco, cujas donas são a Vale e a BHP Billiton, ainda tem dificuldade para 

retirar a lama que vazou. No reservstório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, mais 

conhecida como Candonga, ainda há muita lama, apesar das máquinas trabalhando. Segundo 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apenas 

parte do total de rejeito prevista para ser retirada do local foi removida. 

O lago da hidrelétrica é formado pelo Rio Doce e, na época do rompimento da barragem, em 

novembro de 2015, ele foi tomado pelo rejeito de minério. Em um dos pontos da usina, perto 

do paredão da barragem, ficaram retidos 1,6 milhão de m³ de lama, o que chegou a levantar 

suspeita do risco de rompimento da estrutura da usina, que agora foi descartado pelo Ibama. 

A Samarco se comprometeu, em um acordo, a retirar até dezembro do ano passado toda a 

lama na área mais próxima às comportas. Mas, em uma fiscalização do Ibama, há um mês, 

foi constatado que a mineradora tirou 604 mil m³. Além do que restou, outros 412 mil m³ de 

lama foram trazidos para essa área do reservatório. 

Mais da metade da lama que vazou de Fundão ainda está nas margens dos rios. Quando 

chove, esse rejeito que ficou pelo caminho continua descendo e chega ao reservatório da 

hidrelétrica. 

Análises mostram que a turbidez, que mede a quantidade de lama na água, está acima do 

que era esperado para um ano e três meses depois do rompimento. “A natureza é forte, ela 

tenta voltar. A gente via áreas que já estavam com pequenas gramíneas nascendo. Quando 

chove, a lama, que está disposta na natureza, é arrastada. Tampa isso tudo de novo. Então, 

ela refaz o evento. Então, é uma continuidade da degradação", disse o superintendente do 

Ibama em Minas Gerais, Marcelo Belisário. 

O garimpeiro João Pedro Martins se lembra dos tempos em que a paisagem era outra. “Esse 

rio aqui é outra coisa. Agora você vê essa lama feia aí. Antigamente, chegava aqui, cheio de 

gente pescando, pegava peixe, outros trabalhando”, contou. 

Para ajudar a segurar os rejeitos que vêm na água do rio, barreiras estão sendo construídas 

pela Samarco. Elas deveriam ter ficado prontas no fim do ano passado, mas a obra em uma 

delas deve terminar no mês que vem e a da outra começou há apenas cinco dias. 

A usina hidrelétrica está parada, desde o rompimento da barragem. Sem gerar energia, a 

usina não paga os impostos e compensações pelo uso da água aos municípios de Santa Cruz 

do Escavaldo e de Rio Doce, onde a hidrelétrica está instalada. Segundo as prefeituras, isso 

tem prejudicado projetos na área da saúde e da educação. 

“A gente tem uma queda, em média, de R$ 50 mil/mês. Quando você pensa em um município 

que tem um orçamento de R$ 14 milhões, é muito significativo”, avaliou o prefeito de Rio Doce, 
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Silvério da Luz. 

A Samarco já foi multada em R$ 1 milhão. Além dessa multa, a empresa tem que pagar mais 

R$ 50 mil por dia por não cumprir o acordo assinado com o Ministério Público e os governos 

de Minas e do Espírito Santo. A mineradora disse que ainda não foi notificada, mas já recorreu 

da decisão. 

A Samarco também informou ainda que o prazo para construção das barreiras foi negociado 

com o Ibama e que a chuva causou atraso na limpeza do reservatório. 

A lama nas margens dos rios é de responsabilidade da Fundação Renova, criada no ano 

passado para cuidar da recuperação ambiental. De acordo com a entidade, um plano para 

retirada dos rejeitos deve ficar pronto em 40 dias. 

“Samarco não cumpre prazo para limpeza da Usina de Candonga, diz Ibama"; G1 Minas Gerais – Globo Minas. Disponível em 

<http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/samarco-nao-cumpre-prazo-para-limpeza-da-usina-

de-candonga-diz-ibama.ghtml>. Acesso em 29 de junho de 2017. 
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ANEXO K – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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