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Resumo: Nossa pesquisa se concentra em analisar a transposição didática de uma 
metodologia de ensino com ênfase CTSA (Melo, 2010) durante disciplina de estágio 
supervisionado I na licenciatura em Química da UFS. Os referenciais teóricos nos quais essa 
metodologia está apoiada são três: Jonas (1995) e sua ética para uma civilização tecnológica; 
a filosofia da Química Verde e Ulrick Beck e sua concepção de Sociedade de Risco (Beck, 
2010). A análise da transposição didática e dos efeitos dessa metodologia na elaboração dos 
projetos de ensino é feita respectivamente pelos Discursos do Professor (Villani & Barolli, 
2006) e pelos Indicadores de Comprometimento Sócio-Ambiental (Melo, 2010). Esse trabalho 
de pesquisa facilita ajustes na metodologia para minimizar as dificuldades objetivas e 
subjetivas dos licenciandos em adotar uma ênfase curricular CTSA para a disciplina de 
estágio supervisionado II.  
Palavras chave: formação de professores de química; metodologia de ensino; Discursos do 
Professor. 
 
Abstract: Our research focuses on analyzing the mediation a didactic teaching methodology 
with emphasis STSE (Melo, 2010) during supervised stage I discipline in chemistry degree 
from UFS. The theoretical references on which this methodology is supported are three: Jonas 
(1995) and his ethics to a technological civilization; the philosophy of green chemistry and 
Ulrick Beck and his conception of Society at Risk (Beck, 2010). The analysis of the effects of 
this mediation didactics and methodology in the preparation of the teaching is done 
respectively by Teacher's Speeches (Villani & Barolli, 2006) and the Social and 
Environmental Indicators of Compromise (Melo, 2010). This research work makes 
adjustments to the methodology in order to minimize the student’s objective and subjective 
difficulties of the curricular emphasis in adopt a STSE for supervised stage II discipline. 
Keywords: teacher training in chemistry; teaching methodology; Teacher's Speeches. 
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Introdução 

A preocupação com o futuro da humanidade atinge também a Educação em Ciências. Em 

função dessa preocupação a educação científica se propõe formar alunos para a cidadania, de 

modo que cada pessoa possa atuar eticamente no mundo real e global. É recomendação de 

órgãos educacionais nacionais e internacionais, que a forma de ensinar seja sistêmica e 

contextualizada, contemplando as relações no Meio Ambiente Humano com a finalidade de 

alcançar um desenvolvimento sustentável. 

Para atender às novas exigências sociais e educacionais, explicitadas por diversos documentos 

oficiais nacionais, surge o movimento com pretensões de que uma nova ênfase curricular 

permita aos professores, e consequentemente seus alunos, compreender o significado do 

desenvolvimento sustentável e as questões éticas coletivas envolvidas em um mundo 

dependente da tecnologia. Essa perspectiva para o ensino de ciência é chamado de perspectiva 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), definida por Osório (2002, p. 1) como: 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, corresponde ao nome que se deu a 
uma linha de trabalho acadêmico e investigativo, que tem por objetivo 
perguntar-se pela natureza social do conhecimento científico-tecnológico e 
suas incidências nos diferentes âmbitos econômicos, sociais, ambientais e 
culturais das sociedades ocidentais (principalmente). 

Uma das razões para a adoção dessa perspectiva curricular está na criação de valores 

humanistas em um mundo impregnado e dependente de ciência e tecnologia, como Vásquez 

Alonso (2010, p. 223) explicita: 

A presença da Natureza da ciência e tecnologia no currículo educativo se 
justifica por várias razões (cognitivas, de compreensão, utilitárias, 
democráticas, culturais, axiológicas), porém sem dúvida, a razão mais global 
é a finalidade de atingir uma educação em Ciência e Tecnologia, que 
promova a alfabetização em C&T para todos e que desenvolva valores e 
atitudes importantes para a compreensão pública de um mundo cada vez 
mais impregnado de C&T. 

A incorporação da dimensão ambiental ao enfoque pedagógico-didático Ciência-Tecnologia-

Sociedade, deveu-se a importância da inclusão do tratamento dos problemas sócio-ambientais, 

fazendo com que alguns autores adotem CTSA como sigla representativa do movimento 

(Solbes, 2004). 

Educar sob a perspectiva CTSA vai além da apresentação da importância da ciência na 

fundamentação das tecnologias, inclui também preparar o educando a tomar decisões e 

entender os riscos sociais e ambientais envolvidos nessas tecnologias, a partir da compreensão 

do discurso científico intrínseco às mesmas.  
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É especialmente nos curso de licenciatura para formação de professores, que as discussões 

não podem mais se limitar às formas de ensinar ciências e aos experimentos mais adequados 

para a assimilação dos conteúdos científicos. É necessário também levar em consideração 

durante o planejamento das aulas por parte dos licenciandos, o impacto, para o homem 

contemporâneo e seus descendentes, desse conhecimento científico responsável pela 

elaboração de tecnologias de produção. Impacto este que deve ser medido tanto na quantidade  

quanto na qualidade dos recursos físicos da terra e no direito do cidadão à vida de qualidade, 

livre de danos corporais. 

A mudança para uma ênfase curricular CTSA implica em compreender também as 

dificuldades encontradas na implantação de um programa de ensino sobre essa perspectiva, 

tais como as colocadas por Martins (2002, p. 7): 

A discussão das razões que funcionam como obstáculos à implementação 
mais alargada do movimento CTS nas escolas pode ser equacionada em três 
eixos: (1) os professores – sua formação, concepção e crenças, e atitudes; (2) 
os programas – sua lógica interna e sua articulação longitudinal e 
transversal; (3) os recursos didáticos. 

A formação de professores de Química na região Nordeste do país, mais especificamente na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), até o ano de 2010 apoiava-se na valorização de um 

currículo fragmentado apoiado na discussão conceitual sem contextualização e inter-relação 

com as questões sócio-ambientais.  

Em função dessa problemática adotamos como objetivo da nossa pesquisa acompanhar e 

analisar a transposição, pela professora responsável pela disciplina Estágio Supervisionado I, 

de uma metodologia de ensino com ênfase CTSA (Melo, 2010) e em seguida avaliar as 

dificuldades e avanços dos licenciandos na elaboração de projetos de ensino de química com 

ênfase curricular CTSA para tentar perceber as alterações que essa metodologia deve sofrer 

para facilitar os caminhos do pensar dos licenciandos.  

Os dados para análise foram coletados a partir das apresentações orais dos projetos de ensino 

de química, assim como da transcrição das gravações da transposição didática da metodologia 

de ensino praticada pela docente responsável pela disciplina. 

Referenciais teóricos e de análise 

A elaboração da metodologia de ensino envolveu três referenciais teóricos: primeiro, a visão 

de Hans Jonas sobre a ética para uma civilização tecnológica (Jonas, 1995), que 

contempla uma ética de responsabilidade para com as gerações futuras visando a 

sobrevivência planetária. Alencastro (2009, p. 14) ressalta a importância desse trabalho: 

[...] em face das terríveis intervenções do homem sobre a natureza, atitudes 
urgentes seriam necessárias. As gerações futuras não podem ser ignoradas e 
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tampouco a qualidade do meio ambiente. Sendo assim, seu projeto de uma 
ética para a civilização tecnológica pode representar uma alternativa 
importante e necessária para a crise ambiental [...].” 

Para Jonas a ética tradicional não contempla de forma adequada as necessidades de uma 

sociedade extremamente comprometida e dependente da tecnologia, e que, portanto, manipula 

a natureza sem levar em consideração os impactos tanto para a atual geração quanto para a 

futura. A ética Kantiana contempla apenas um compromisso de respeito e cuidado de ser 

humano vivente para com outro ser humano vivente, não contemplando responsabilidades 

com o Meio Ambiente Natural, com os seres humanos ainda não nascidos (geração futura) e 

seres vivos em geral. 

Jonas(1995, p. 35) propõe modificações no pensar ético: 

[...] exigiria uma mudança considerável de idéias nos fundamentos da ética. 
Isso implica que devemos procurar não só o bem humano, mas também o 
bem das coisas extra-humanas, isto implicaria ampliar o conhecimento dos 
‘fins em sí mesmo’ para além da esfera humana e incorporar ao conceito de 
bem humano o cuidado delas. (tradução nossa).  

Essa visão de Jonas foi complementada pelo segundo referencial teórico, a filosofia da 

Química Verde, pois esta adota “uma abordagem para a síntese, processamento e utilização 

de produtos químicos que reduz os riscos para os seres humanos e o Meio Ambiente” 

(Anastas & Lankey, 1998), dessa forma a busca por uma ética para uma civilização 

tecnológica envolve também a busca por uma tecnologia química o menos impactante 

possível, tanto para a atual geração quanto para a futura.  

A filosofia da Química Verde está apoiada nos doze princípios básicos (Lenardão et al, 2003, 

p. 124) que são norteadores dos processos químicos verdes: 1. prevenção; 2. eficiência 

atômica; 3. síntese de produtos menos perigosos; 4. desenvolvimento de produtos seguros; 5. 

uso de solventes e auxiliares seguros; 6. busca pela eficiência da energia; 7. uso de fontes de 

matéria-prima renovável; 8. evitar a formação de derivados; 9. catálise; 10. produção de 

produtos degradáveis em substâncias de baixa toxicidade, ou mesmo, nenhuma; 11. análise 

em tempo real para prevenção da poluição e 12. química intrinsecamente segura para a 

prevenção de acidentes. 

No entanto, o reconhecimento da não existência de tecnologia não impactante ao Meio 

Ambiente Natural e Humano, nos fez adotar como referencial complementar, a concepção 

de Sociedade de Risco (Beck, 2010), já que em uma sociedade envolvida com a utilização de 

distintas tecnologias de produção de bens, verdes ou não, também contempla impactos 

resultantes dessa produção. E ainda, a maioria dos riscos ao qual a sociedade civil está 

exposta não pode ser plenamente percebida pelos sentidos humanos, concentrando-se mais na 

área das fórmulas químicas. Para Lenzi (2005, p. 133), há diferenças tanto nas concepções de 
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Sociedade de Risco (SR) e Sociedade Industrial (SI) como dos riscos contemplados pelas 

mesmas: 

Os riscos provenientes da Sociedade Industrial (SI) estavam associados à 
criação e distribuição de riqueza. Encontrava-se em jogo, na SI, a luta entre 
capital e trabalho pelos frutos e benefícios gerados por um sistema industrial 
voltado para a criação de bens materiais e serviços. Na Sociedade de Risco 
(SR), ocorre um processo distinto. A principal disputa não se dá em relação 
ao acesso e a distribuição desses bens, mas, antes, ao poder de evitar ou 
distribuir os males provindos da própria modernização. 

A perspectiva da Sociedade de Risco foi utilizada para analisar os possíveis problemas e 

potencialidades ligando ética, ciência e tecnologia, já que os problemas sócio-ambientais, 

assim como os riscos oriundos de qualquer tecnologia, são globalizantes, inclusive as verdes.  

Tais riscos devem ser esclarecidos e compreendidos não só pelos governantes e cientistas, 

como também pela sociedade civil, para que seus membros se tornem cidadãos cientes das 

implicações envolvidas na adoção de determinadas tecnologias utilizadas na produção de 

bens,  habilitando-os a avaliar criticamente o discurso científico, com consequente 

contabilização dos riscos advindos de uma dada tecnologia para posterior tomada de decisão, 

já que: 

Muitos dos novos riscos (contaminações nucleares ou químicas, substância 
tóxicas nos alimentos....) escapam inteiramente à capacidade perceptiva 
humana imediata. [...] em todo caso ameaças que exigem os “órgãos 
sensoriais” da ciência – teoria, experimentos, instrumentos de medição – 
para que possam chegar a ser “visíveis” e interpretáveis como ameaças. 
(Beck, 2010, p. 32) 

Entendida em linhas gerais a Educação CTS e CTSA, nos falta saber que referenciais 

utilizaremos para nossa transposição didática da metodologia de ensino. Para Chevallard 

(1991:31 apud Pinho Alves, 2001) a transposição didática consiste em: 

[...] um processo no qual, um conteúdo do saber que foi designado como 
saber a ensinar sofre a partir daí, um conjunto de transformações que vão 
torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho 
que transforma um objeto do saber a ensinar em um objeto de ensino é 
denominado de Transposição didática. 

A transposição didática envolve uma série de ações, efetuadas pelo professor, para que ocorra 

a transformação do saber sábio, oriundo dos cientistas, em saber escolar, para tanto o 

professor se utiliza de discursos, discursos esses que são compartilhados por seus alunos. Em 

outras palavras, os discursos pressupõem a existência de “um agente, que fala a partir de sua 

verdade, e um outro, a quem o discurso se destina, que na estrutura discursiva irá, 

eventualmente, produzir algo de acordo com aquilo que o agente lhe demandar” (Villani & 

Barolli, 2006, p. 157).  

Referencial de análise 
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Para análise da transposição didática da metodologia de ensino pela docente responsável pela 

disciplina Estágio supervisionado I, utilizamos os Discursos do Professor (Villani & Barolli, 

2006).  

Esses Discursos podem ser classificados em: a) O Discurso do Mestre - caracterizado por 

uma relação de domínio do professor sobre o saber em jogo, nas vertentes científica, 

pedagógica e/ou disciplinar. Ele não presta conta ao Outro, nem há possibilidade de 

contestação por parte dos alunos. Sua posição é de autoridade. Também há pouco espaço para 

a escuta: 

Nesse caso o significante que ocupa o lugar de agente fala da posição de 
quem tudo sabe; é o discurso de quem não presta conta a ninguém e 
determina que o outro trabalhe para ele, para produzir aquilo que ele quer. 
(Villani & Barolli, 2006, p. 158)  

b) O Discurso da Universidade, quando adotado pelo professor, o coloca como mediador 

entre o aluno e algum tipo de conhecimento produzido pelos especialistas. O professor, na 

perspectiva desse conhecimento, desempenha o papel de guardião para que a verdade do 

Outro (no caso a Ciência ou a Didática ou, até, a Burocracia) torne-se a Lei do aluno: 

[...] o agente encarna um saber, cuja verdade recalcada é “a Lei”, ou seja, 
algo que é assim, sem justificativa. Isso significa que esse discurso é a mera 
racionalização a serviço de uma Lei ou de um Dogma. (Villani & Barolli, 
2006, p. 159) 

c) O Discurso da Histérica é caracterizado pela insatisfação do professor em relação à 

situação atual e por sua tendência à provocação contínua no campo científico, pedagógico ou 

dialógico para uma aproximação a um ideal. Podemos identificar sua posição como a de um 

provocador, cujo efeito no aluno é um avanço no saber. Por exemplo, uma estratégia que 

explora os ‘conflitos’ dos alunos para produzir mudanças, torna-se uma forma de Discurso da 

Histérica nas situações que o atinge. e finalmente d) O Discurso do Analista, quando 

aplicado ao ensino, procura favorecer a escolha de uma aprendizagem autônoma por parte do 

aluno, sob a orientação do professor. Podemos identificar sua posição como a de um assessor 

disponível a orientar e sustentar os alunos em suas iniciativas. Podemos identificar este tipo 

de laço quando o professor através de suas intervenções questiona a dependência dos alunos e 

produz um avanço na busca dele do saber científico. 

Como instrumento de análise do comprometimento sócio-ambiental dos licenciandos 

utilizaremos os Indicadores de Comprometimento Sócio-ambiental (Melo, 2010) para avaliar 

os seguintes contextos: a) conhecimento científico envolvido nos projetos didáticos (I1); b) 

relação entre esse conhecimento com as questões sócio-ambientais (I2 a I5) e c) 

comprometimento subjetivo do aprendiz no desenvolvimento de seus projetos (I6 a I10). Esses 

dez indicadores serão explicitados juntamente com a análise dos dados coletados. 
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A Metodologia de pesquisa envolveu a adequação e aplicação da metodologia de ensino 

voltada para as questões sócio-ambientais (Melo, 2010) visando auxiliar na elaboração de 

projetos de ensino de química com ênfase às questões sócio-ambientais por 8 grupos de 

licenciandos, cada grupo com no mínimo 2 e no máximo 3 alunos.  

A transposição didática da metodologia durante a disciplina de Estágio Supervisionado 

envolveu os seguintes passos: 1) leitura mediada de textos envolvendo a fundamentação 

teórica sobre ensino CTSA e as necessidades formativas dos professores. Os textos foram 

lidos e discutidos em sala de aula, seguido da elaboração de dissertações sem consulta, para 

avaliação das compreensões do material. A leitura, com posterior escrita sobre as 

compreensões, foi um dos principais obstáculos enfrentados pelos alunos e onde percebemos 

maiores avanços; 2) adoção de tema sócio-ambiental, produção de biodiesel, com posterior 

explanação dialogada sobre os fatores que tornam esse tema de relevância sócio-ambiental 

para a sociedade civil; 3)  discussão das questões tecno-científicas envolvidas na produção de 

biodiesel por catálise básica e por catálise enzimática, assim como os impactos sócio-

ambientais de cada rota sintética. Apresentação do site de Química Verde elaborado por 

Michael Cann da Universidade de Scranton, onde são encontrados módulos de ensino, sobre 

temas diversos, envolvendo sempre uma rota de síntese ‘marrom’ e outra ‘verde’; 4) 

discussão sobre o processo químico menos impactante tanto socialmente quanto 

ambientalmente a partir do conhecimento dos princípios básicos da Química Verde, e 5) 

favorecimento de debates envolvendo a avaliação dos impactos sócio-ambientais tanto da 

tecnologia ‘verde’ quanto da ‘marrom’ para percepção e adoção da perspectiva de uma 

Sociedade de Risco (Beck, 2010).  

Essa transposição ocorreu com o predomínio do Discurso da Histérica e da Universidade, o 

primeiro tinha por intenção incomodá-los em relação aos seus saberes, estimulá-los a pensar e 

perguntar, enquanto que o segundo tinha por intenção sintetizar as principais dificuldades 

conceituais e estabelecer relações entre o conhecimento tecno-científico com as necessidades 

sócio-ambientais, já que: 

Aquele que fala usando o discurso da Universidade torna-se porta-voz de 
uma verdade que ele encarna, representa e à qual também se submete. [...] 
ele (o professor) é ouvido como aquele que representa o conhecimento 
científico ou qualquer outro conhecimento tomado como dogma. (Villani & 
Barolli, 2006, p. 164) 

A orientação para a elaboração dos projetos de ensino de química foi sintetizada pelos 

seguintes passos: 1) escolha de um tema sócio-ambiental de relevância local, já que aqueles 

que defendem um ensino CTS e CTSA voltado para a formação da cidadania consideram que 

o conteúdo básico desse ensino envolve dois componentes básicos: a informação química e os 
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aspectos sociais, no nosso caso sócio-ambientais, para tanto,“tais componentes precisam ser 

abordados de maneira integrada, o que implica necessariamente a adoção de temas sociais.” 

(Santos & Schnetzler, 2003, p. 97, grifo nosso); 

2) estudo de duas tecnologias químicas envolvidas com o tema sócio-ambiental, uma 

“marrom” e outra ‘verde’ – a intenção dessa etapa era fazer com que os alunos percebessem a 

existência de mais de uma forma de síntese de produtos, mais ou menos impactante, para 

tanto foi indicado o site elaborado por Michael Cann da University of Scranton que contém 

módulos de ensino envolvendo Química verde;  

3) avaliar os conceitos químicos envolvidos nas tecnologias químicas;  

4) levantar as concepções alternativas desses conceitos químicos para auxiliar na elaboração 

de suas propostas de transposição didática desses conceitos – Costa (2004) compartilha da 

posição de Leach e Scott (2003), pois estes sugerem que seja dada atenção explicita às formas 

pelas quais o professor pode guiar o discurso de sala de aula para disponibilizar o ponto de 

vista científico aos estudantes, levando em conta as concepções alternativas dos alunos: 

[...] ao discutirem as limitações de visões individuais de aprendizagem no 
que se refere à aprendizagem de ciências na sala de aula, defendem que 
pesquisas sobre concepções alternativas dos estudantes são potencialmente 
úteis para identificar pontos do currículo para os quais os estudantes 
necessitam de lições específicas e, portanto, devem ser consideradas. (Costa, 
2004, p. 43, grifo nosso)  

5) elaborar o projeto de tal forma que as questões tecno-científicas sejam relacionadas com as 

sócio-ambientais e 6) elaborar avaliações que envolvam questões que contemple as inter-

relações C-T-S-A, assim como o desenvolvimento de valores humanistas.  

Essa orientação ocorreu com predominância do Discurso do Analista, praticado 

essencialmente quando os grupos explanavam sobre suas dificuldades na elaboração dos 

projetos de ensino e a docente indicava artigos de periódicos que os auxiliaria, assim como 

site com módulos de ensino de Química Verde da University of Scranton.  

Os temas sócio-ambientais escolhidos foram: tratamento de esgotos; agrotóxicos; água do mar 

e sua utilização humana; lixo; medicamentos; tratamento de água; produção de papel e 

radioatividade. Setenta e cinco por cento dos temas selecionados eram relevantes para a 

região, por se tratar de uma região do país com áreas de sertão, a importância e escassez da 

água são tema de importância local, assim como o tratamento de água e esgoto, já que apenas 

10% da comunidade local tem saneamento básico, e o tratamento de água é feito de forma 

muito insatisfatória. E ainda, em uma região do interior de Sergipe discute-se a possibilidade 

de instalação de uma Usina nuclear. Na justificativa da escolha de seus temas os licenciandos 

se basearam na vivência pessoal. 



9 

 

Análise dos dados: Concluímos avanços tanto na leitura como na escrita de textos 

envolvendo questões sócio-ambientais inter-relacionadas com as tecno-científicas. No entanto 

a mediação didática por 6 grupos foi feita predominantemente pela utilização do Discurso da 

Universidade, reproduzindo o modelo de ensino a que foram submetidos durante toda sua 

vida escolar. Dois grupos apenas iniciaram suas apresentações com o predomínio do Discurso 

da Histérica, percebidas através de questões que estimulavam o pensar e o questionar de seus 

futuros alunos. No entanto, essa predominância logo foi abandonada e canalizada para o 

Discurso da Universidade.  

Com relação ao comprometimento sócio-ambiental e o desenvolvimento da capacidade de 

tomada de decisão analisaremos a partir da explicitação dos dez indicadores acima citados: 

I1 – Reconhecer os conceitos químicos envolvidos na tecnologia química – consideremos para 

definição de tecnologia, a explicitada por Simó e Pietro (1984, p.4): 

[...] a Ciência que trata os métodos e os processos de transformação da 
matéria-prima (produtos da natureza) em artigos de consumo e meios 
de produção. 

Dos oito grupos apenas um não explicitou o conhecimento químico necessário à compreensão 

da tecnologia química, descrevendo-a com uma visão simplista. Os outros sete grupos 

reconheceram os conceitos químicos, mas a mediação didática ficou superficial, sugerindo 

memorização e não contextualização do conhecimento. Reconhecemos contextualização 

como considerada por Moraes (2008, p. 20): 

Contextualizar os currículos é integrá-los nas realidades em que as escolas se 
inserem, é derivá-los da cultura e dos conhecimentos populares dos alunos. É 
encadeá-los nos discursos já dominados pelos alunos e comunidades 
escolares. 

Nenhum dos grupos considerou as leituras sobre as concepções alternativas dos conceitos 

químicos com posterior utilização desse conhecimento na transposição didática, isso ocorreu 

muito provavelmente por esses alunos não terem tido discussões aprofundadas em nenhuma 

disciplina sobre a existência de concepções alternativas, sendo estas difíceis de ser 

substituídas por conhecimentos científicos. 

I2 – Reconhecer os impactos ambientais e sociais causados pelas tecnologias químicas – como 

a discussão sobre os conceitos químicos envolvidos nas tecnologias químicas foi superficial e 

ilustrativo, o reconhecimento dos impactos ambientais ocorreu, mas de forma pouca 

relacionada com as transformações químicas, como por exemplo: ‘compostos organoclorados 

formados após o processo de extração da lignina da celulose, não são biodegradáveis e se 

acumulam nos tecidos vegetais e animais, alterando-os geneticamente’, mas não explicitou 

como e porque ocorre essa acumulação, qual a relação entre a estrutura química da dioxina 
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com a dos tecidos explicitados?. As questões sociais foram abordadas também de forma 

superficial, já que não ocorreu um levantamento das implicações dessas tecnologias para a 

sociedade local, através da leitura tanto da mídia escrita local, quanto da falada. 

Para uma abordagem mais profunda os alunos deveriam ter feito a avaliação do ciclo de vida - 

ACV (Anastas & Lankey, 1998, p. 4499): 

A função da LCA é avaliar as cargas ambientais de um produto, processo ou 
atividade, através da quantificação da utilização de recursos e emissões, da 
avaliação tanto do impacto ao meio ambiente natural quanto à saúde 
humana. E ainda, avaliar a possibilidade de implementação de oportunidades 
para a melhoria desses processos ou atividades. (tradução nossa) 

I3 – Relacionar os conceitos químicos com as questões sócio-ambientais, inerentes às 

tecnologias químicas, de forma articulada – a articulação não ocorre, sempre há uma 

discussão geral sobre o tema, depois os conceitos são citados e mal relacionados com as 

questões sócio-ambientais. A abordagem é de um modo geral, fragmentada, como se as 

questões tecno-científicas não estivessem diretamente relacionadas com as sócio-ambientais.  

I4 – Buscar pelo conhecimento de tecnologias verdes, mesmo idealizando-as – todos os 

grupos buscaram tecnologias menos impactantes, no entanto, a avaliação dos impactos foi 

superficial. 

I5 – Reconhecer que as soluções para os problemas ambientais vão além das tecnologias 

verdes, assumindo que toda tecnologia é poluente – Esse indicador aponta para a incorporação 

do conceito de Sociedade de Risco. As tecnologias discutidas foram avaliadas levando em 

consideração vantagens e desvantagens de cada uma, mas essa avaliação era feita mais 

efetivamente sobre a perspectiva econômica e não de qualidade de vida humana e extra-

humana. 

I6 – Reconhecer que a responsabilidade que compete a cada indivíduo, principalmente com 

um consumo responsável – no grupo que envolveu tratamento de água e produção de 

medicamentos, percebemos propostas sobre consumo e descarte responsável respectivamente, 

mas feitas de forma ilustrativa, sem solicitar reflexão e incorporação dessa prática. 

I7 – Reconhecer a responsabilidade profissional de professor comprometida com uma atuação 

ética e com as questões sócio-ambientais – as propostas de avaliações apresentadas pelos 

licenciandos se concentraram nas questões tecno-científicas, envolvendo inclusive 

conhecimento químico não abordado durante a mediação do projeto (aproximadamente 80% 

dos casos), e essas avaliações não contemplam desenvolvimento de valores humanistas, ou 

seja, elaboram um projeto de ensino com ênfase curricular CTSA, no entanto, suas avaliações 

contemplam compromisso apenas com a aprendizagem de conceitos químicos, de forma 

descontextualizada e sem conexão com o transposto pelos licenciandos. 
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I8 – Planejar o ensino de forma a privilegiar a relação com as questões ambientais – a 

problemática ambiental é descritiva e abordada de forma universal e não local. 

I9 – Planejar o ensino de forma a privilegiar a relação com as questões sociais – isso ocorreu 

de forma superficial pela falta de aprofundamento nas leituras sobre o efeito das questões 

tecnológicas na comunidade local. 

I10 – Planejar os experimentos didáticos reduzindo sistematicamente o impacto ambiental – 

Em nenhuma das propostas experimentais ocorreu a preocupação com os resíduos produzidos 

na aplicação desses experimentos. 

Conclusões finais 

Para atender às necessidades características de uma Sociedade de Risco (Beck, 2010) os 

cursos de formação de professores de ciências devem preparar os licenciandos a atuarem na 

perspectiva de uma educação CTSA. No entanto, atuar nessa perspectiva vai além da 

disponibilidade de materiais didáticos comprometidos com essa proposta, faz-se necessário 

formar professores capazes de utilizá-los, e também de elaborá-los, dotados de visão 

multidisciplinar do corpo teórico específico de sua área de atuação e com condições de adotar 

um modelo de ensino diferente do vivenciado por ele durante toda a sua vida escolar.  

Durante a formação inicial de professores necessitamos orientar nossos licenciandos para irem 

além das ilustrações do cotidiano e rumo a conscientização política, comprometida com a 

formação da cidadania e a tomada de decisão, que para Santos e Schnetzler (2003, p. 68) está 

relacionado com “[...] solução de problemas da vida real que envolve aspectos sociais, 

tecnológicos, econômicos e políticos, o que significa preparar o indivíduo para participar 

ativamente na sociedade democrática’. 

Nos programas de licenciatura tanto das Instituições particulares, quanto das federais, os 

licenciandos estão expostos à modelos de ensino onde há uma grande valorização da 

aprendizagem de conceitos e teorias, onde os professores formadores são predominantemente 

praticantes dos Discursos do Mestre e da Universidade, ou seja, aulas expositivas apoiadas na 

transmissão do conhecimento científico, sem participação ativa do aprendiz, acompanhadas 

de avaliações focadas na resolução de exercícios quantitativos e raramente estimulando 

discussões qualitativas de temas abertos e interdisciplinares. 

Quanto a transposição didática da metodologia de ensino voltada para as questões sócio-

ambientais e a orientação da produção dos projetos de ensino terem ocorrido 

predominantemente e respectivamente pelo Discurso da Histérica e do Analista, podemos 

concluir que os licenciandos tiveram muita dificuldade de estabelecer laço com o Discurso do 

Analista, pois para que isso ocorra: 
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[...] o aprendiz já amadureceu em seu processo de aprendizagem e toma a 
iniciativa de propor ao formador novas situações que este não domina 
completamente. Neste caso o formador poderá atuar somente como assessor: 
dando sugestões, mas deixando a decisão para o aprendiz (Villani & Barolli, 
2006, p. 170). 

Baseando-nos nessa conclusão o encaminhamento a ser dado na disciplina Estágio 

Supervisionado II, contempla estratégias como: leitura mediada de textos, selecionados pela 

docente, que envolva os temas de forma a relacionar CTSA e concepções alternativas dos 

conceitos químicos envolvidos; proposição de experimentos relacionados ao tema em 

questão, ou mesmo, orientação de elaboração de experimento próprio, orientados pela docente 

sobre formas de descarte dos resíduos produzidos. Todas as etapas de leitura voltam a ser 

avaliadas através de dissertação.  

No entanto, a transposição didática volta a ocorrer com predomínio dos Discursos da 

Histérica e da Universidade e esse predomínio não significa exclusividade. O predomínio do 

Discurso do Analista só poderá ocorrer na medida em que percebermos um amadurecimento 

dos licenciandos, percebido através de suas proposições didáticas autênticas e não 

transcrições das idéias dos outros. Essas ‘transcrições’ puderam ser percebidas através das 

avaliações apresentadas pelos licenciandos para seus futuros alunos, pois estas eram 

absolutamente incompatíveis com seus projetos de ensino, ou seja, não ocorreu a 

incorporação das idéias transcritas. 

Todos os temas serão discutidos com todos os alunos da disciplina, para que ocorra um 

compartilhamento das idéias. 

Finalizamos considerando que não existe ‘a’ metodologia de ensino, mas sim propostas de 

abordagem dos conteúdos que se não ocorrerem através de um processo reflexivo, 

envolvendo a pesquisa sobre a própria prática, não ocorrerá evolução. E ainda, certamente não 

teremos ‘a’ solução, apenas intervenções interessantes para aquele grupo específico de 

licenciandos. Quando o grupo se altera, somente a pesquisa sobre a própria prática poderá 

orientar sobre alterações produtivas.   
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