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Eixo temático: 4. Formação de Professores Memórias e Narrativas 
 
Resumo: Nossa pesquisa se concentra em analisar o comprometimento com a ênfase 
curricular CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente) dos licenciandos de química da 
UFS. Esse comprometimento é avaliado utilizando seus projetos de ensino de química 
produzidos durante disciplina de Estágio Supervisionado em Química I. Os referenciais de 
análise adotados foram: 1) os Indicadores de Comprometimento Sócio-ambiental (Melo, 
2010), já que estes nos permitiram diagnosticar de forma pontual e analítica as dificuldades na 
elaboração de material didático comprometido com essa ênfase curricular; e 2) a Teoria de 
Ação de Schon e Argyres, já que esta nos dá uma idéia da compatibilidade entre a Teoria 
defendida e a Teoria em uso (Schon & Argyres, 1996) expressas, respectivamente, pela 
redação do projeto e pela avaliação proposta ao final do mesmo.  
Palavras chaves: Formação de professores de química; Indicadores de comprometimento 
sócio-ambiental; Projetos de ensino de Química. 
 
Abstract: Our research focuses on analyzing the commitment to curricular emphasis STSE 
(Science-Technology-Society-Environment) of chemistry alumni of UFS. This commitment is 
evaluated using their chemistry teaching projects produced during supervised Stage discipline 
in chemistry I. analysis benchmarks were adopted: 1) the Indicators of social and 
environmental Commitment (Melo, 2010), as these allow us to diagnose so punctual and 
analytical difficulties in elaborating didactic material committed to this curriculum emphasis; 
and 2) the Theory of Action (Schon & Argyres, 1996) since this gives us an idea of the 
compatibility between the Theory defended and the Theory in use expressed, respectively, by 
the writing of project proposal and evaluation the end of it. 
Keywords: Teacher training in chemistry; Social and Environmental Indicators of 
impairment; Chemistry teaching projects. 
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Introdução: Já faz algum tempo que discutir ciência, nos moldes do ensino 

tradicional, tornou-se algo pouco relevante para a sociedade. Hoje a ciência ensinada, não 

consegue dar ao educando um panorama das aplicações do uso dessa ciência para o 

desenvolvimento de tecnologias, esclarecendo a população sobre possíveis riscos e efeitos 

indesejáveis para o meio ambiente e a sociedade.  

Na sala de aula os alunos não têm a oportunidade de participar de discussões onde as 

questões tecno-científicas são relacionadas às questões sócio-ambientais, já que o professor 

acomodou-se em sua prática de ser o detentor e o transmissor de ideias acabadas e 

descontextualizadas, caracterizando o que Santos e Schnetzler (1997) chamam de ensino 

clássico, voltado para o conteúdo específico de uma ciência sem aplicação social. 

Diante de tal problemática é necessário uma mudança não só no modelo de ensino 

em questão, mas também na formação dos nossos docentes. Neste contexto, a proposta de 

currículo CTS, se mostra como uma alternativa viável, por trazer a possibilidade de 

estabelecer um diálogo entre suas  componentes: ciência, tecnologia e sociedade  de maneira 

articulada. 

Para Martins (2002) uma educação com enfoque CTS pode ser entendida como a 

educação que humaniza as ciências, desfragmenta o saber, que prepara o aluno para a vida, 

aguçando a percepção do mesmo para a mais sutil presença da ciência, através da tecnologia 

dentro da sociedade da qual faz parte como protagonista.  

 Para que essa percepção aguçada seja alcançada, substituindo a já desgastada  

transmissão de conceitos apresentados de forma linear,fragmentada e descontextualizada, 

Santos e Mortimer (2000) apud Santos e Vasconcelos (2008,p.2) defendem  o uso de temas de 

relevância social e suas respectivas abordagens: 

(...) podemos encontrar na literatura uma infinidade de temas sociais que 
podem ser abordadas em um currículo CTS, como por exemplo: Saúde, 
Alimentação e agricultura, Recursos energéticos, Terra, Água e Recursos 
Minerais, Indústria e Tecnologia, Ambiente, Transferência de Informações e 
Tecnologia, Ética e Responsabilidade Social. Entre as estratégias que podem 
ser usadas para a abordagem desses temas os autores destacam: palestras 
demonstrações, sessões de questionamentos, solução de problemas, solução 
de problemas de laboratório, jogos de simulação, fóruns e debates, projetos 
individuais e de grupo, redação de cartas para autoridades, pesquisa de 
campo do trabalho, palestrantes convidados e ações comunitária, visita a 
indústrias, e a museus.   



 

 

Apesar de se mostrar como uma proposta inovadora ainda encontra bastante 

resistência por parte dos professores. Com base em estudos relatados na literatura de pesquisa 

de Aikenhead (2010), que durante alguns anos vem estudando a rejeição e aceitação de uma 

proposta CTS,conseguiu identificar três tipos de professores: O primeiro tipo faz parte de um 

grupo aberto as inovações e a implantação de um currículo CTS , o segundo tipo , intitulado 

“professores entusiastas”,comprometidos com a formação profissional e inserção do seu aluno 

na universidade, dificilmente estão abertos a esta proposta e finalmente o terceiro grupo 

conhecido como “professores no meio do caminho” ou “em cima do muro” que se movem em 

qualquer direção por várias razões. Ainda de acordo com dados da pesquisa de Aikenhead 

(2010) estes professores foram questionados por pesquisadores sobre o que achavam da 

proposta de ensino CTS e cerca de 90% foi a favor. Mas quando questionados sobre 

implementação de tal proposta, em sua prática docente, apontaram várias razões para não 

fazê-la. Dentre as razões  citadas pelos professores veremos algumas apontas por Aikenhead 

(2010) em sua pesquisa como: a falta de materiais de ensino, a falta de familiaridade com o 

conhecimento centralizado no aluno ,falta de confiança com conteúdos integrados e medo de 

perder o controle sobre a turma  obtendo um resultado inesperado, a complexidade causada 

pela combinação de gêneros cotidianos e científicos a incerteza sobre o papel do professor na 

sala de aula, a dependência de um livro didático, o desconforto ao trabalhar  com  questões 

controversas de natureza social e ética, o desconforto em trabalhar com avaliações subjetivas, 

nenhuma ideia clara do que a inovação CTS significa conceitualmente ou operacionalmente, o 

receio de que os alunos não irão apreciar ou desfrutar de questões filosóficas, históricas e 

políticas em uma aula de ciências ,a preocupação com a preparação dos alunos para os 

exames e o sucesso na universidade, a pressão dos departamentos universitários de ciência 

para elevar os padrões e abordar mais conteúdos em maior profundidade e a preocupação em 

cumprir o conteúdo do currículo tradicional. 

De acordo com as considerações apresentadas sobre essa nova proposta e dados da 

pesquisa de Ainkenhead (2010) sobre  motivos da repulsa dos professores por este enfoque 

percebe-se que deve haver um novo posicionamento por parte dos docentes dentro dessas 

novas exigências que passa pela formação continuada dos docentes, e o comprometimento 

dos curso de  formação de professores com  propostas CTS. 

No tocante ao uso do  termo CTS e sua evolução ou substituição para o termo CTSA 

(Ciencia-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), abre-se um parêntese com o intuito de esclarecer 

o motivo de tal evolução e também  justificar o uso deste termo no presente artigo. Para tal 

esclarecimento  Santos (2007) chama a atenção para o fato de que o debate sobre as questões 



 

 

envolvendo CTS podem tomar caminhos em que as questões ambientais não sejam 

contempladas.  

Auler e Bazzo (2001) lembram que o tão almejado bem-estar social prometido pelo 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, não ocorreu como previsto, levando a  

repensar os caminhos tomados por esse desenvolvimento, no final do século XX, que  tinha 

como pano de fundo a degradação ambiental ocasionada pelo uso da ciência e tecnologia 

voltadas para a corrida espacial, corrida armamentista e a guerras que legaram à humanidade 

catástrofes históricas como Hiroshima e Nagasaki, Bhopal ,Chernobyl e recentemente o Japão 

em decorrência do tsunami ocorrido em 2011 .   

Diante destes fatos Vasconcelos e Santos (2008) mostram que na tentativa de sanar 

esse problema alguns autores passaram a incorporar ao enfoque CTS à componente 

ambiental, passando a utilizar a sigla CTSA que para Sutil e col. (2008) representa o 

entendimento de questões ambientais, ligadas a qualidade de vida, economia, uso racional e 

reaproveitamento de recursos, que provoquem o debate de opiniões e valores e conduzam a  

uma ação democrática. 

Ficando assim esclarecido o uso de tais terminologias, retomamos a discussão 

levantada anteriormente por  Ainkenhead, trazendo-a para o contexto da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) onde atualmente a formação do professor de química passou a contemplar, 

em 2010, a proposta CTSA em seu currículo e no tocante a estas mudanças Melo (2010,p.64) 

destaca:  

Os licenciados de química são fruto de um ensino comprometido com a 
formação científica, ensino esse apoiado no modelo de ensino transmissivo-
receptivo, sem comprometimento com a contextualização, como 
desenvolvimento cognitivo, muito menos com a formação cidadã. No 
entanto, uma sociedade envolvida e comprometida com a tecnologia exige  a 
formação de professores com capacidade de entender, atuar e criticar 
propostas que envolvam de forma inter-relacionada  ciência-tecnologia-
sociedade e ambiente, já que as ações científicas tecnológicas estão 
diretamente relacionadas com reflexos sócio ambientais. A grande questão é 
como formar professores com concepção construtivista nas relações de 
ensino e aprendizagem, apoiados em currículos com ênfase CTSA 
resultando na formação de profissionais capazes de produzir intervenções 
frutíferas, plausíveis e inteligíveis.  

Para o enriquecimento desta discussão, utilizaremos os dados da pesquisa, ainda em 

andamento, sobre a formação do professor de química na UFS, onde nos deteremos apenas, 

na parte final da pesquisa, ou seja, na fase de avaliação dos projetos de ensino produzidos 

pelos licenciandos, ao final da disciplina estágio supervisionado – Ensino de Química I, 

referente ao primeiro semestre do ano corrente. Com esse intuito, será descrito de forma 

sucinta alguns pontos importantes, como objetivo, contextos, sujeitos, ferramentas de coleta e 



 

 

referencial teórico. Pontos estes que, permitiram a obtenção dos dados abaixo expostos bem 

como suas interpretações. 

O objetivo da nossa pesquisa foi quantificar e qualificar as dificuldades de 

elaboração dos projetos de ensino com ênfase em CTSA, utilizando indicadores de 

comprometimento socioambiental (MELO, 2010) e as ideias de Schön (1992) sobre teoria 

defendida e teoria em ação. 

O contexto e sujeitos de pesquisa são os licenciados da disciplina estágio 

supervisionado de ensino de química I, da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostra o quadro 1, foram apresentados nove projetos de ensino. Como nosso 

objetivo era quantificar e qualificar as principais dificuldades e avanços na elaboração de 

projetos de ensino com ênfase CTSA, analisando o nível de comprometimento socioambiental 

dos licenciandos de química a partir dos projetos de ensino produzidos pelos mesmos, a 

avaliação desses projetos nos dão uma ideia das principais dificuldades tanto na elaboração de 

projetos de ensino quanto na mediação dos mesmos, assim como as dificuldades de 

elaboração de material didático envolvendo as múltiplas inter-relações Ciência-Tecnologia-

Sociedade e Ambiente.  

Sendo assim o artigo em questão, como já foi dito, abordará, apenas a parte da 

pesquisa  referente à fase de análise dos projetos finais, tentando perceber se as propostas 

defendidas (Teoria proclamada) por estes licenciandos, em seus desses projetos, condizem 

com a sua prática (Teoria em uso).  



 

 

 

Observando o Quadro 1, pode-se visualizar a divisão desta fase em quatro etapas: 

Apresentação dos projetos (4), análise com base nos indicadores de comprometimento 

socioambiental (5), análise global (6) e análises do discurso de Argyris e Schön (8). 

O quadro 1 representa um fragmento de um contexto maior (Quadro 2) onde pode-se 

visualizar todas as etapas que o antecederam como: Apresentação dos pré-projetos de ensinos 

(1),  análise dos pré-projetos com base nos indicadores de comprometimento socioambiental 

(2), mediação (3), análise global (7) .  

Na pesquisa a etapa (8), presente no quadro 2, corresponde a análise de Argyris e 

Schön, levando em conta  todas as possíveis evoluções desde a fase de elaboração dos pré-

projetos até os projetos finais.  

Referências de análise - Para análise dos dados coletados foram utilizados  dois referenciais 

teóricos. O primeiro referencial desta pesquisa, elaborado por Melo (2010), propõe um ensino 

de química, que levem professores e licenciandos a refletir e discutir sobre a utilização de 

produtos químicos, sobre a análise das possíveis consequências da aplicação de algumas 



 

 

tecnologias químicas e o planejamento de atividades experimentais que minimize prejuízos 

ambientais. 

 Com o intuito de avaliar o comprometimento com questões socioambientais, Melo 

(2010), fez uso de referenciais teóricos, tanto objetivos quanto subjetivos. Como primeiro 

referencial objetivo destacamos a Química Verde que adota “uma abordagem para a síntese, 

processamento e utilização de produtos químicos que reduzem os riscos para os seres 

humanos e o meio ambiente”(Anastas e Williamson,1996,p.1).Essa abordagem é guiada pelos 

doze princípios da química verde (Lenardão et al,2003). O segundo referencial objetivo diz 

respeito a  Sociedade de Risco que segundo Beck (1998) apud Melo (2011, p.294) afirma que 

(...) “em uma sociedade envolvida com aplicação de distintas tecnologias de produção de 

bens, aparecem também diversos impactos resultantes dessa produção, tais como 

contaminação do solo, ar e água.”  

No tocante ao referencial subjetivo Melanie Klein (Segal,1975)  é responsável pelas 

definições das posições esquizo- paranoide e depressiva na compreensão do amadurecimento 

do aparelho psíquico humano. Estas posições podem ser assim entendidas: Quando uma 

situação nos é colocada e assumimos a postura de confronto certos de obter o melhor 

resultado assumimos a posição esquizo-paranoide que a depender  da maneira com tal 

situação é confrontada podemos migrar para a posição depressiva assumindo que os resutados 

podem ser diferentes dos esperados.  

Com base em referenciais objetivo e subjetivos foram criados Indicadores de 

comprometimento sócio-ambiental que serão definidos e explicitados na análise dos dados 

O segundo referencial teórico desta pesquisa é fruto do trabalho, Chris Argyris e 

Donald Schön (1996) que se destacam por contribuições resultantes do estudo sobre o 

relacionamento entre as pessoas e as organizações, e as mudanças comportamentais de modo 

sistemático e continuado. Como resultado deste estudo estes dois autores chegaram a Teoria 

de Ação, que se compõe de uma teoria proclamada e de uma teoria- em uso. Para Leite & 

Leite (2007, p.2) essa teoria pode ser assim entendida: 

A teoria proclamada é utilizada pelo individuo para explicar o mundo; á ela 
ele alega, defende e proclama fidelidade, dizendo como se comportará sob 
certas circunstâncias. A teoria-em-uso é estruturação lógica que informa e 
guia o comportamento concreto e observável do indivíduo.  

Como a proposta deste trabalho é fazer uma leitura do discurso desses licenciandos 

nos dois momentos anteriormente citados, o segundo referencial desta pesquisa, elaborado por 

Argyris e Schön (1996), que diz respeito à teoria proclamada e a teoria em uso, será de grande 

valia, pois tornará possível perceber se os discursos defendidos por esses licenciandos na fase 



 

 

(4), referente a elaboração e apresentação de seus projetos de ensino (PE4) condizem com suas 

respectivas práticas durante a fase de aplicação de seus projetos. 

Leite & Leite (2007, p.2) ainda chama a atenção para o fato: 

 As discrepâncias entre a teoria proclamada e a teoria-em-uso ocorrem, nem 
sempre conscientemente. Essas discrepâncias, entretanto, necessitam ser 
identificadas para que haja uma construção da reflexão em ação, que é o 
processo pelo qual todo ser humano pode, enquanto age, conhecer, refletir e 
modificar as suas ações ao compreender eticamente o sentido de  
adequação/inadequação, discutibilidade / indiscutibilidade delas.  

Como consequência para pesquisas na área de formação de professores Schön (1992) 

afirma que a confrontação com os dados diretamente observáveis produz muitas vezes um 

choque educacional, à medida que os professores vão descobrindo que atuam segundo teorias 

de ação diferentes daquelas que professam.  

Instrumentos de Coleta de dados - Ao final da disciplina estágio supervisionado de 

ensino de química1, foram entregues, à docente responsável pela disciplina, nove projetos de 

ensino como forma de avaliação final. Estes projetos representam nossos instrumentos de 

coleta de dados.   

Coleta e análise de dados - Seguindo sequência estabelecida no quadro 1,  após a 

entrega e apresentação  dos projetos finais, pelos licenciandos, que correspondem a etapa (4) , 

partiu-se para etapa (5) onde tentou-se identificar em cada um dos nove projetos de ensino os 

indicadores de comprometimento socioambiental. Assim durante a leitura de cada Projeto de 

Ensino (PE), foram feitas observações e alguns recortes de partes importantes do PE, 

representando as falas desses licenciandos na defesa de suas propostas (Teoria proclamada) . 

Cada observação ou recorte correspondia a um indicador evidenciando se o mesmo estava 

presente5 (P), ausente6 (A) e se aparecia parcialmente7 (Pa). Finalizou-se a etapa (5) com a 

elaboração da tabela 1. 

                                                           
4
 Projeto de Ensino. 

5 Indicador integralmente contemplado. 
6 Ausência total do indicador. 
7 Indicador abordado superficialmente, mostrando falta de comprometimento com tema, pouca familiaridade com a proposta. 



 

 

 

 

De acordo com gráfico1, 89% dos projetos contemplaram parcialmente este indicador 

onde os conceitos químicos foram abordados superficialmente, de maneira informativa, 

linear, sem o levantamento de concepções alternativas, resumindo-se apenas a citação de 

conceitos por trás das tecnologias químicas. Para exemplificar essas observações será 

utilizado o PE-4, intitulado “Lixo: Descarte e Tratamento”, onde se trabalhou com duas 

tecnologias (Aterro sanitário e Compostagem). Dentre os vários conceitos abordados nesta 

temática merece atenção especial a abordagem feita ao conceito de ácido e base, que foi 

tratado sem profundidade, como algo que apenas  muda de cor na presença de um indicador e  

nenhuma relevância foi dada aos conceito Arrhenius ( Produzir íons em solução aquosa), 

Bronsted-Lowry (Doador de prótons) e Lewis ( doador de par de elétrons) . 

Os 11% dos projetos, do gráfico 1, representados pelo PE-7, intitulado “Reações 

Químicas - Papel: Produção, reciclagem e impactos”, foi o que mais se aproximou  deste 

indicador, abordando vários conceitos químicos e relacionando-os com as tecnologias 

(Branqueador a base de O2 e O3 e Branqueadores a base de hipoclorito) e os impactos por elas 

gerados  . Neste PE os seguintes conceitos químicos foram trabalhados: Reação química, 



 

 

funções orgânicas, híbridos de ressonância, ligações químicas, DQO e DBO. Porem não 

houve levantamento de concepções alternativas.  

 

De acordo com o gráfico 2, em 89% dos projetos o impacto ambiental relacionado a 

tecnologia química é abordado parcialmente. A ênfase nas discussões é dada ao impacto 

causado a natureza. O impacto social é citado sem nenhuma discussão, e nenhuma questão 

local foi abordada. Não se falou nada sobre a questão dos catadores de lixo, ou sobre 

problemáticas locais como a possibilidade de criação um aterro sanitário no estado de Sergipe 

e a Política nacional de resíduos sólidos. 

 

De acordo com o gráfico 3, 44% dos projetos, representados pelos temas lixo, 

medicamentos e radiação, não contemplaram o indicador-3. Esta ausência pode ser justificada 

pelo fato desses PE centrarem suas discussões nos impactos ambientais, não dando 

importância a questão social. Já os 56% restantes, abordaram parcialmente o indicador-3, 

contemplando a articulação entre conceitos químicos e questões socioambientais. Porém, por 

abordarem as questões sociais de forma superficial, os temas propostos: tratamento de esgoto,  

agrotóxico, dessalinização e tratamento de água não abordaram  problemas do contexto 

sergipano como: “Mais de 91% de Sergipe não tem esgoto tratado” (Jornal do Dia, 2011), 

“Agrotóxico e areia matam manguezal da 13 de julho.” (Jornal Cinform, 2012), “Sem 



 

 

orientação, agricultor envenena lavouras e mesas” (Jornal Cinform, 2012), “Programa 

Água Doce do Governo Federal e  Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos pretendem  investir em dessalinizadores no interior do Estado.” (SEMARH) ,  

“Expansão imobiliária acelerada e má qualidade do serviço da DESO contribuem para 

que os moradores da zona de expansão consumam água contaminada” (Jornal Cinform, 

2012). Estes fatos não foram citados nestes projetos, descaracterizando a proposta de uma 

abordagem CTSA.  

 

De acordo com o gráfico 4, 78% dos projetos contemplaram o indicador 4  elegendo e 

comparando tecnologias com base em conceitos químicos. E os 22%  restantes, mostraram 

não contemplar a proposta de construção de um projeto CTSA, onde apenas uma única 

tecnologia foi apresenta como resposta à problemática levantada pelo tema, como ocorreu no 

PE-8, onde se trabalhou o tema radiação para a produção de energia elétrica a partir de Usinas 

Nucleares, não levando em conta outras  alternativas como por exemplo  a energia eólica. 

Nenhuma discussão referente aos impactos gerados por uma usina nuclear nas proximidades 

do Rio São Francisco foi levantada.  

 

 



 

 

O indicador-5 afirma que as soluções para os atuais problemas ambientais vão além do 

que apenas propor novas tecnologias para amenizar os danos anteriormente causados por 

outras tecnologias. Uma maneira de contemplarmos este indicador 5, é visualizando o ciclo de 

vida (Extração, Produção,Consumo e Pós-consumo). De acordo com o gráfico 5, nota-se a 

ausência deste indicador em 22% dos PE, representados pelos temas esgoto e radiação que 

centram suas discussões na apresentação da tecnologia, visualizando apenas a fase pós-

consumo. Já os 67% dos PE abordam parcialmente o I-5, sendo representados, pelos temas: 

Lixo, medicamentos, agrotóxico, dessalinização, Tratamento da água. Nestes temas as 

discussões levantadas pelos licenciandos centram-se superficialmente nas fases de produção, 

consumo e pós-consumo. E finalmente os 11% restantes, representados pelo tema “Indústria 

do papel”, foi possível visualizar o ciclo de vida do produto e os impactos gerados em cada 

fase do processo, onde na fase de extração abordou-se o impacto gerado pelo eucalipto, na 

fase de produção abordou-se as tecnologias para extração da celulose bem como seus 

impactos, na fase de consumo abordou-se superficialmente o consumo de papel e na fase pós-

consumo sem muita profundidade comentou-se algo sobre o reaproveitamento. 

 

Para 67% dos PE, o I-6 é contemplado parcialmente, pois os temas abordados 

(Tratamento de esgoto, dessalinização, lixo, medicamentos, tratamento de água e reação 

química do papel), referem-se superficialmente a questões sobre uso racional de recursos 

naturais e consumo responsável, e quando o fazem as discussões resumem-se apenas a 

exibição de vídeos sem reflexões posteriores. Para os 33% restantes, que não contemplaram o 

I-6, cujos temas (Agrotóxico, radiação e Medicamentos) poderiam suscitar, no caso do tema 

agrotóxico, discussões referentes ao desperdício de alimentos, fome, distribuição de alimentos 

no mundo, ou como pesticidas produzidos por grandes empresas, diminuem o ataque das 

pragas, que acabaram com o trabalho dos pequenos produtores para aumentar a produção de 

alimentos para crescente população ao mesmo tempo em que envenenam toda a população.     



 

 

Os indicadores I- 7 (Reconhecimento  da responsabilidade do professor de química 

comprometido com uma atuação ética e com questões socioambientais), I- 8 e I- 9 ( Que 

referem-se ao planejamento do ensino de forma a privilegiar questões ambientais e sociais) 

não forma contemplados em nenhum PE . A ausência destes indicadores é um reflexo da 

dificuldade em trabalhar com questões subjetivas e do total desconhecimento do contexto 

local. 

 

De acordo com o gráfico 7, 44% dos PE contemplaram superficialmente o I-10. Nestes 

projetos dois princípios da química verde foram contemplados: O primeiro destaca o “Uso de 

Solventes e Auxiliares Seguros”, onde alguns PE,utilizaram em seus experimentos a água 

como solvente. O segundo princípio destaca a Química Intrinsecamente Segura para a 

Prevenção de Acidentes, onde além da água outros reagentes como vinagre (solução de 

acido acético) e sal de cozinha (Cloreto de sódio), foram utilizados. Porém nenhum 

comentário sobre a destinação das sobras de reagentes e soluções utilizadas no experimento 

foi levantado. Quanto aos 56% dos PE restantes, onde o I-10 estava ausente, utilizou-se 

soluções como ácido clorídrico concentrado e hidróxido de sódio, também não havendo 

preocupação após a realização do experimento com a destinação das sobras. 

Durante a leitura dos projetos evidenciou-se que algumas características se repetiam 

para cada indicador, nos nove projetos. Entre as características mais marcantes destaca-se: A 

falta de critério na escolha do tema socioambiental, desconhecimento da realidade local, 

superficialidade dos conceitos químicos, não levantamento de concepções alternativas, 

dificuldade na elaboração e mediação de materiais didáticos, dificuldades em trabalhar com 

questões subjetivas, e a não visualização do ciclo de vida resultando em análises pautadas no 

pós-consumo. Essas características contribuíram na etapa (6) para uma análise global dos 

projetos permitindo agrupá-las em três categorias sugeridas por Melo (2010) de acordo com a 

tabela 2. 



 

 

 

De acordo com essas três categorias as observações feitas sobre os PE com base nos 

dez indicadores, podem ser agrupadas da seguinte maneira: Categoria-1: A ausência de 

concepções prévias e a superficialidade na abordagem de conceitos químicos são 

consequências da “falta de leitura científica”; Categoria-2: Esta categoria destaca 

“carência de leitura da mídia escrita local”. Sendo evidenciada durante a fase avaliação, 

onde se detectou que nenhum projeto contemplava o contexto Sergipano. Este fato foi 

percebido, com muita ênfase, no tema, “tratamento de esgoto”, que fez alusão ao tratamento 

da SABESP, por meio de um vídeo extraído da internet. Poderíamos questionar por que não 

utilizar ou montar um vídeo com o tratamento de água local? Como poderemos debater sobre 

uma realidade distante do ponto de vista geográfico, econômico e social quando nem 

conhecemos a nossa, aceitando o que nos é imposto como padrão, que não reflete a realidade 

do nosso contexto? Por isso como afirma Melo (2010) esses licenciandos como futuros 

educadores químicos terão que indagar e a realidade e a partir daí produzir “intervenções 

frutíferas plausíveis e inteligíveis”; e Categoria-3: esta categoria destaca a “avaliação sem 

cobrança de valores humanistas”. Tal destaque pode ser interpretado como uma 

consequência da “carência de leitura da mídia escrita local”, que vai resultar na dificuldade 

em trabalhar com temas subjetivos. Esta dificuldade é apontada por Aikenhead (2010) em 

sua pesquisa, como um dos motivos da resistência para aceitação de uma proposta CTS. 

As ideias de Argyris e Schön sobre teoria proclamada e teoria em ação, são 

contempladas neste artigo de forma parcial, pelo fato da pesquisa ainda esta em andamento. 

Desta maneira  apenas uma análise será feita com o propósito de demonstrar do uso deste 

referencial na pesquisa. 

A Primeira observação consiste no fato que, de um  modo geral todos os PE desde a 

fase de elaboração defenderam a ideia de uma abordagem critica do tema. Essa observação 

pode ser evidenciada no recorte extraído do PE que aborda o tema radiação, onde o autor da 

proposta defende o seguinte discurso: “Conforme os PCNEM, o aprendizado de química 

pelos alunos do ensino médio implica que eles compreendam as transformações químicas 



 

 

que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com 

fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 

tomar decisões autônomas enquanto indivíduos e cidadãos”. (Teoria proclamada).  

No momento seguinte após a entrega do PE, percebe-se toda a discussão crítica 

defendida no primeiro momento resumiu-se a um comunicado: “No dia 5 de Março de 2010, 

o Governador de Sergipe Marcelo Déda Chagas visitou a Usina Nuclear de Angra dos Reis 

no Estado do Rio de Janeiro. A comitiva do Governador queria entender como funciona 

aquelas usinas, uma vez que o Estado quer instalar uma usina nas terras Serigy. A 

comitiva ouviu palestra com o presidente da Eletrobrás, empresa responsável pela 

construção de novas usinas no país. Além de Sergipe, estão na “briga” para levar a usina 

nuclear os Estados de Pernambuco e Alagoas.” (Teoria em ação) 

Percebe-se um discurso não condizente com a prática, pois a discussão gerada com 

base no comunicado não possibilita o levantamento de questões que venham suscita reflexões 

mais profundas se levarmos em conta o contexto local (Estado de Sergipe) como as 

comunidades ribeirinhas, ou a real necessidade de uma Usina Nuclear, sem falar na instalação 

da Usina eólica como alternativa menos impactante e os reais interesses políticos, por trás 

deste empreendimento. A não abordagem destes questionamentos mostra a falta de 

compromisso deste profissional com a alfabetização científica e a não preparação do aluno 

para um processo de tomada de decisão como, por exemplo, uma audiência pública. Esse tipo 

de atitude perpetua o modelo de decisão tecnocrática que constitui concepção alternativa  

sobre CTS a ser superada, apontadas por Delizoicov e Auler (2006). 

Conclusões finais - O presente artigo representa um resumo das suas principais 

análises, resultando em um diagnostico das dificuldades a serem trabalhado na disciplina 

Estágio Supervisionado em Ensino de Química II onde os indicadores de comprometimento 

socioambiental constituíram são um instrumento de análise interessante para auxiliar na 

mediação didática de propostas envolvendo as múltiplas relações CTSA. 
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