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Resumo: Este trabalho relata a experiência de elaboração e aplicação de uma Oficina interdisciplinar
de Ciência Forense, que foi desenvolvida em conjunto por bolsistas dos subprojetos de Química,
Física e Biologia do Pibid/UFRGS. O objetivo foi incentivar o interesse de estudantes do 3o ano do
Ensino  Médio  pelo  conhecimento  científico  por  meio  da  Ciência  Forense,  entendida  como
conhecimento científico para se desvendar crimes. Foram construídas atividades como análise de
impressões digitais,  resíduos  de  tiro,  DNA,  entomologia,  balística,  botânica,  entre  outras,  com o
objetivo de proporcionar aos alunos ferramentas para desvendar um crime encenado na escola. A
aplicação da Oficina se deu no decorrer de 4 dias, com o último dia voltado para a atividade onde os
alunos usaram seus conhecimentos adquiridos  para solucionar  o  crime fictício.  Os alunos  foram
participativos e demonstraram ávido interesse nas atividades propostas, assumindo o papel de perito
criminal com seriedade e motivação para os temas científicos.

Introdução

Este projeto foi inspirado em uma oficina de química forense, desenvolvida
por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), subprojeto Licenciatura em
Química.  Este  subprojeto  será  aqui  identificado  como  Pibid/Química.  Naquela
oficina,  em  uma  manhã  foram  aplicadas  atividades  relacionadas  às  técnicas
químicas (análise de resíduo de tiro, identificação de impressão digital, identificação
de sangue,  entre  outras)  em uma escola  estadual  de  Porto  Alegre.  E em outra
manhã os alunos atuaram como peritos em uma cena de crime fictícia que envolvia
o roubo de reagente químico do laboratório da escola (VIEIRA et al., 2016). Pelo
bom resultado com os alunos e interesse dos bolsistas em expandir esta oficina para
as  outras  áreas  das  ciências  da  natureza,  bolsistas  e  coordenadoras  dos
subprojetos de química, física e biologia do Pibid/UFRGS se reuniram com o objetivo
de  desenvolver  uma  oficina  que  abrangesse  as  três  áreas,  aprofundasse  os
conceitos da ciência forense e pudesse motivar os alunos para o estudo de temas
científicos. 

Inicialmente,  fez-se  um  estudo  a  respeito  de  oficinas  temáticas  e  de
interdisciplinaridade.  Ao  utilizar-se  de  uma  oficina  temática  para  sair  do  mundo
abstrato das ciências, com o objetivo de despertar a curiosidade científica, contribui-



se  para  o  desenvolvimento  cognitivo  e  torna-se  o  ensino  de  ciências  mais
contextualizado com a realidade dos alunos. (MARCONDES et al., 2007). De acordo
com Cruz et  al.  (2016),  a  interdisciplinaridade e a contextualização por  meio  da
ciência forense tornam o conteúdo menos teórico e motivaram a participação e a
aprendizagem dos alunos. 

No que se refere à interdisciplinaridade, considerou-se que a elaboração e
aplicação  de  uma  oficina  temática  interdisciplinar  poderia  contribuir
significativamente  para  a  formação  dos  licenciandos  bolsistas  do  Pibid,  pois  a
formação  dos  futuros  professores  nos  respectivos  cursos  de  licenciatura  é
eminentemente disciplinar. No entanto, em sua atuação profissional deverão atender
às disposições das diretrizes nacionais para a área da educação, que preconizam a
interdisciplinaridade como um dos pilares da educação atual. 

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Gerais  para  a  Educação  Básica,
Resolução CNE/CEB no 4, de 13/7/2010, estabelecem que no ensino fundamental e
médio

A  interdisciplinaridade e  a  contextualização devem  assegurar  a
transversalidade  do  conhecimento  de  diferentes  disciplinas  e  eixos
temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre
os saberes e os diferentes campos do conhecimento. (BRASIL, 2010) (grifo
nosso)

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio,  Resolução
CNE/CEB no 2, de 30/01/2012, preconizam que haverá

integração  de  conhecimentos  gerais  e,  quando  for  o  caso,  técnico-
profissionais  realizada  na  perspectiva  da  interdisciplinaridade e  da
contextualização; (...)

O  currículo  deve  contemplar  as  quatro  áreas  do  conhecimento,  com
tratamento  metodológico  que  evidencie  a  contextualização e  a
interdisciplinaridade ou  outras  formas  de  interação  e  articulação  entre
diferentes campos de saberes específicos. (...)

a  interdisciplinaridade e  a  contextualização devem  assegurar  a
transversalidade do conhecimento de diferentes componentes curriculares,
propiciando  a  interlocução  entre  os  saberes  e  os  diferentes  campos  do
conhecimento. (BRASIL, 2012) (grifo nosso)

Entretanto,  embora  a  palavra  interdisciplinaridade  esteja  presente  em
inúmeros documentos, diretrizes e projetos pedagógicos, 

ninguém  sabe  o  que  é  a  interdisciplinaridade.  Nem  as  pessoas  que  a
praticam, nem as que a teorizam, nem aquelas que a procuram definir. A
verdade é que não há nenhuma estabilidade relativamente a este conceito.
(POMBO, 2008)

A autora propõe que multi ou pluri, inter e transdisciplinaridade sejam três
grandes horizontes de sentido, formando um 

continuum que  vai  da  coordenação  à  combinação  e  desta  à  fusão.  Se
juntarmos a esta  continuidade de forma um  crescendum de intensidade,
teremos  qualquer  coisa  deste  gênero:  do  paralelismo  pluridisciplinar  ao
perspectivismo  e  convergência  interdisciplinar  e,  desta,  ao  holismo  e
unificação transdiciplinar. (POMBO, 2008).

Assim, entendeu-se que o trabalho realizado em conjunto pelos bolsistas
dos  Pibid  Biologia,  Física  e  Química  na  elaboração  e  aplicação  de  uma oficina



temática sobre ciência forense permitiria a contextualização dos conceitos científicos
e poderia ser entendido como situado numa interface entre as disciplinas da área
das ciências da natureza. Não se considerou necessário definir precisamente se a
abordagem seria multi ou pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, já que
tais conceitos parecem formar um continuum e o trabalho poderia seguir seu rumo
perfeitamente sem se definir por uma ou outra palavra.

Metodologia

A primeira  etapa  na  criação  da  oficina  foi  uma visita  à  escola,  onde  foi
perguntado aos alunos se eles teriam interesse em participar da atividade. Ao obter
uma  resposta  positiva,  um  questionário  foi  aplicado  para  se  descobrir  os
conhecimentos prévios dos alunos sobre os assuntos que seriam trabalhados nas
oficinas. 

A  dinâmica  de  nossa  oficina  temática  faria  o  aluno  incorporar  a
personalidade  de  um  perito  criminal  e  usar  das  mais  diversas  técnicas  para
solucionar um crime cometido em uma cidade fictícia.

Com os  dados coletados nos questionários,  foi  observado  que 25% dos
alunos não assistiam ou liam qualquer conteúdo que fosse relacionado à atividade
forense (livros ou séries de televisão com assunto criminal ou de perícia), e 39% dos
alunos não sabiam qual é a função de um perito. Os gráficos a seguir representam
as respostas apresentadas pelos alunos para as perguntas “Em que crimes o perito
atua?” e “Quais técnicas os alunos conheciam?”.

    
Figura 1: Respostas dos estudantes ao questionário prévio.

A partir destes dados, notou-se a necessidade de, além de criar as oficinas
relativas  a  cada  técnica  que  eles  usariam para  solucionar  o  crime,  era  preciso
desenvolver uma palestra na qual fosse explicado quem é o perito, o que ele faz e
como é solucionado um crime.

A oficina foi desenvolvida no decorrer de um ano, com duas reuniões por
mês entre bolsistas de iniciação à docência e coordenadoras dos Pibid Biologia,
Física  e  Química,  em  um  modelo  interdisciplinar  de  convergência  dos
conhecimentos individuais de cada um dos subprojetos (POMBO 2008), de forma
que todos estivessem participando da construção de cada um dos processos que



seriam  utilizados  para  solucionar  o  crime,  e  também  para  ser  desenvolvida  a
história, como seria a cena do crime e quais análises seriam utilizadas.

O crime escolhido foi um assassinato, com o qual poderiam ser trabalhadas
diversas análises de cada área. Na física foi desenvolvida a oficina de “balística”, na
biologia foram as oficinas de “entomologia”, “botânica” e “análise de DNA (estrutura,
coleta e extração)”, e na química, a de “análise de GSR (Resíduo de Tiro)”, “análise
de impressões digitais” e “análise de drogas”.

Também foram desenvolvidas personalidades e histórias para cada um dos
personagens que os próprios bolsistas encenaram. Os personagens principais da
trama foram: O prefeito,  o segurança do prefeito,  um traficante e o capanga do
traficante.  Personagens  secundários  da  história  foram  criados  com  o  intuito  de
organizar a cena para cada grupo e de explicar o contexto do crime sem sair da
encenação: A chefe de polícia, a vizinha (testemunha), a enfermeira (ela efetuava
extração do sangue de cada suspeito para utilização no teste de DNA) e o policial
que ficava na cena do crime.

A oficina foi aplicada em uma escola pública estadual de Porto Alegre, com
alunos  do  3o ano  do  ensino  médio,  no  decorrer  de  4  dias,  ocupando  todos  os
períodos do turno da manhã.

Resultados e discussão

A química na oficina

As técnicas trabalhadas com os alunos no âmbito da química foram:

GSR (Gun Shot Residue – resíduo de tiro): Foram explicadas aos alunos as
diferentes técnicas utilizadas pela polícia para a análise do resíduo de tiro com arma
de  fogo  em  suspeitos  e  também  a  diferença  de  composição  de  munições  de
diferentes calibres. A técnica utilizada pelos alunos foi a reação do chumbo (Pb2+)
com cromato de potássio (K2CrO4). Eles dissolviam a evidência obtida dos suspeitos
(em um cotonete) em um tubo de ensaio com água e misturavam  com o cromato de
potássio para observar se haveria a reação de precipitação do cromato de chumbo
(PbCrO4), um sólido amarelado.

Impressões  Digitais:  Foi  contada  aos  alunos  a  história  da  análise  das
digitais, como se faz sua coleta e identificação e as diferentes técnicas utilizadas
pela polícia para fazê-la. Foi enfatizado o fenômeno químico da adsorção do pó aos
resíduos de gordura que formam a impressão digital. A técnica utilizada pelos alunos
foi a de “pó de grafite”, onde eles identificavam a presença da impressão digital em
uma superfície e faziam a comparação com as digitais colhidas dos suspeitos. 

Drogas:  Foi  discutido  com  os  alunos  o  conceito,  os  diferentes  tipos  de
drogas  e  os  diferentes  tipos  de  análise  para  identificá-las.  A técnica  que  eles
utilizaram foi o “Teste de Scott”, que serve para confirmar a presença de cocaína em
uma substância.  Utilizando um pó branco recolhido na cena do crime (um “falso
positivo”) e uma solução de tiocianato de cobalto II 2% (Co(SCN)2), ao misturar a
solução com a substância, pode-se observar a alteração de sua cor para o azul se o
teste for positivo ou para o lilás se for inconclusivo.

Da teoria à prática



No primeiro dia foi ministrada a palestra de conceitos criminalísticos, história
da ciência forense e os alunos foram instruídos a se organizarem em grupos. Os
grupos seriam compostos por 5 pessoas, onde cada uma teria uma função (alguns
grupos tinham 2 fotógrafos ou 2 peritos), como mostra o Quadro 1.

Quadro 1: Funções assumidas pelos componentes dos grupos de alunos.

Função Descrição

Fotógrafo Tirar fotos da cena e de todas as evidências antes de elas serem
coletadas.

Perito Coletar evidências da cena e dos suspeitos

Líder Delegar as funções e ministrar o interrogatório com os suspeitos

Relator Fazer um relatório com informações referentes a cada uma das evidências
e catalogá-las

Na  sequência,  neste  primeiro  dia,  os  bolsistas  realizaram,  com  os
estudantes,  a  oficina  de  entomologia  forense  e  de  coleta  e  identificação  de
impressões digitais. 

O  segundo  dia  foi  dedicado  à  oficina  de  balística,  tendo  os  bolsistas
inicialmente apresentado a fundamentação teórica e, a seguir, realizado sua prática. 

No terceiro dia foram aplicadas pelos bolsistas as oficinas de identificação
de drogas, de identificação de GSR e de botânica forense, todas com a abordagem
dos  conceitos  teóricos  e  a  realização  das  práticas  que  seriam  posteriormente
aplicadas pelos alunos na atividade de atuação na cena do crime. 

Na tarde e noite do terceiro dia foi montada a cena do crime. Foi utilizada a
sala de vídeo da escola, onde uma grande variedade de objetos foi inserida para ser
constituída  a cena do crime,  que consistia  em um prédio  (representado por  um
armário), três ruas, um campo de futebol com arquibancadas e uma praça. O corpo
da vítima foi representado por um boneco inflável vestido com roupas, como pode
ser visto nas fotos da figura 2.

    

(a) (b)

Figura 2: a) Vista da cena do crime. b) Boneco representando a vítima.

Também foram delimitados,  nos  laboratórios  da  escola,  os  espaços  que
seriam utilizados como laboratórios de análise para cada uma das evidências que os
alunos  encontrassem  na  cena  do  crime,  um  espaço  para  coletar  evidências



(impressões digitais e sangue) dos suspeitos, como visto nas fotos da figura 3, além
de espaços destinados à reunião dos grupos para análise dos resultados e para
aguardarem as respectivas vezes de ingressar na cena do crime. 

      

(a) (b)

Figura 3: a) Vista dos espaços delimitados para análise das evidências. b) Sala de coleta de
evidências dos suspeitos.

Um assassinato na escola

No começo do quarto dia, assim que os alunos chegaram, lhes foi fornecido
um colete  escrito  “Perito”  nas costas  e foram recebidos pela  chefe  de polícia  e
encaminhados para a sala onde ouviriam o  briefing do crime. Após o  briefing,  os
alunos ouviram a testemunha ocular, a vizinha, e foi sorteada a ordem dos grupos
para investigar a cena do crime. De lá, cada grupo era encaminhado para a cena do
crime, onde era recebido por um policial que liberava a entrada dos peritos. Cada
grupo de alunos tinha 15 minutos para investigar a cena e coletar evidências.  A
figura 4 mostra, em a), um grupo de alunos coletando evidências na cena do crime,
sob o olhar atendo de bolsistas Pibid, e em b), o briefing inicial, ao qual os alunos
prestaram muita atenção, já vivenciando o papel de investigadores. 

     

(a) (b)

Figura 4: a) Grupo de alunos coletando evidências na cena do crime. b) Briefing inicial.

Após a investigação na cena, cada grupo ia coletar evidências dos suspeitos
e conhecê-los (figura 5-a). Todas as evidências eram armazenadas em saquinhos do
tipo “zip-lock”, devidamente identificados (figura 5-b).

A seguir, os grupos de alunos dirigiam-se a cada laboratório para fazer a
análise  das  evidências  (figura  6-a)  e  começar  a  montar  o  quadro  relativo  aos
suspeitos. A última etapa foi o interrogatório dos suspeitos, no qual os estudantes,
no papel de peritos, tiveram liberdade para elaborar perguntas e interrogar todos os
suspeitos individualmente (figura 6-b).



     
Figura 5: a) Grupo de alunos coletando evidências dos suspeitos. b) Evidências

acondicionadas para posterior análise.

    

Figura 6: a) Grupo de alunos analisando as evidências. b) Interrogatório de um dos suspeitos.

Ao final da atividade, foi dado o prazo de uma semana para os grupos de
alunos elaborarem seus relatórios sobre como o crime havia ocorrido e quem era o
culpado. Uma semana depois, os bolsistas Pibid retornaram à escola para realizar o
fechamento da atividade, avaliar os relatórios e discutir com os alunos a solução do
crime. 

Assim como foi  observado por Bicho, Queiroz e Ramos (2016),  o ensino
através  da  experimentação  ligada  às  aulas  teóricas  provê  ao  aluno  uma
compreensão ampliada dos conceitos abstratos presentes no ensino da química e
das outras disciplinas trabalhadas durante a oficina. Além disso, assim como visto
por Rosa, Silva e Galvan (2013), percebeu-se que a ciência forense pode ser um
importante  instrumento  metodológico,  pois  estimula  o  interesse  dos  alunos  pelo
tema  e  os  faz  refletir  sobre  a  importância  da  ciência  para  o  funcionamento  da
sociedade. 

Diversos alunos, ao final da atividade, manifestaram interesse em trabalhar
em laboratórios, na polícia ou em outras funções relacionadas à ciência forense.
Portanto, assim como Rosa,  Silva e Galvan (2013),  verificou-se que a estratégia
incentivou-os  a  buscar  seguir  uma  carreira  científica,  mostrando  que  eles  têm
potencial para exercer a profissão que lhes interessar.

Para os bolsistas, a atividade trouxe uma vivência de elaboração e aplicação
de  atividades  interdisciplinares  que  não  tinham  ainda  tido  em  seus  respectivos
cursos de licenciatura.



Conclusão

Tendo em vista o interesse dos alunos durante a oficina, o entusiasmo em
desempenhar o papel de peritos, os resultados expressos nos relatórios produzidos
pelos alunos em comparação com a história original e os comentários posteriores
sobre como alguns gostariam de trabalhar em laboratórios, na polícia ou em outras
funções  relacionadas  à  ciência  forense,  podemos considerar  que  a  proposta  se
mostrou eficiente como forma de motivação dos alunos de ensino médio para o
estudo de temas científicos. 

Além  disso,  a  elaboração  e  aplicação  da  oficina  contribuiu  para  o
desenvolvimento do trabalho em equipe dos bolsistas dos Pibid biologia,  física e
química. A elaboração da oficina em conjunto, realizando um trabalho interdisciplinar,
mostrou que além de conhecimento sobre os temas científicos abordados na oficina,
é preciso haver também empatia entre os participantes, que construíram a atividade
de forma dialogada e interativa.
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