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Resumo: O ensino de Ciências tem sido alvo constante de questionamentos quanto aos seus

objetivos e a maneira como é abordado nas escolas. Particularmente, o ensino de Química é

trabalhado de forma descontextualizada e distante da vida cotidiana do aluno, o que torna difícil e

cansativa a compreensão dos conteúdos abordados, além de que são priorizados a memorização

excessiva de formulas e conceitos. Neste sentido, o modelo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)

surge como uma alternativa viável para o ensino de Química, por promover uma educação

científica, formando cidadãos cientes de seus direitos e deveres sociais, auxiliando-os a tomar

decisões responsáveis sobre a ciência, a tecnologia e a sociedade. O objetivo deste trabalho foi

verificar se os professores de química das escolas ditas Centros Médios Experimentais de Sergipe

trabalham com o modelo CTS, no que diz respeito às suas concepções e se este modelo é adotado

em suas práticas pedagógicas. Foram entrevistados cinco professores dos quais três afirmaram

utilizar o modelo CTS como estratégias de ensino. Palavras-chaves: Ensino de Química-

CTS-Centros Experimentais- ProEMI
Abstract: Science education has been a constant target of questions about their goals and how it is
addressed in schools. In particular, the teaching of Chemistry is worked decontextualized and distant
way of everyday life of the student, making it difficult and tiring understanding of content covered, and
which are prioritized excessive memorizing formulas and concepts. In this sense, the CTS model
(Science, Technology and Society) emerged as a viable alternative to the teaching of Chemistry, by
promoting science education, making citizens aware of their social rights and duties, helping them to
make responsible decisions about science , technology and society. The aim of this study was to
determine if the chemistry teachers of the said schools Average Centers Sergipe Experimental work
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with the CTS model, with regard to their views and this model is adopted in their teaching practices. We
interviewed five teachers including three reported using the CTS model as teaching strategies.
key-Works : Teaching Chemically CTS- centers Experimentais - ProEMI

INTRODUÇÃO Atualmente vivemos em uma sociedade na qual vivenciamos continuamente o

avanço do conhecimento cientifico e as transformações deste em aparatos tecnológicos, dos quais

somos extremamente dependentes e influenciados pelos aspectos sociais, econômicos e

ambientais decorrentes do uso destes. Pode-se dizer que até certo tempo somente as virtudes da

ciência e da tecnologia eram consideradas relevantes, haja vista que grandes descobertas

permitiram ao homem viver mais e melhor, conquistar e dominar povos exercendo hegemonia

política e econômica uns sobre os outros. É evidente que com o passar do tempo percebeu-se que

o conhecimento cientifico também trazia suas mazelas e a sociedade teria que lidar com estas da

melhor forma possível. Diante dos fatos elencados, tornou-se necessário tomar decisões acerca

das descobertas cientificas e para tal, era necessário formar cidadãos que estivessem de posse do

conhecimento que permeia o conhecimento científico, os aparatos tecnológicos e principalmente

suas consequências para a sociedade. Neste contexto, o ensino de ciências passou a ser

questionado quanto aos seus objetivos e a maneira como é abordado em nossas escolas. O ensino

de Química é trabalhado de forma descontextualizada e distante da vida cotidiana do aluno; os

conteúdos abordados são de difícil compreensão e cansativos por serem priorizadas a

memorização excessiva de formulas e conceitos e, por fim não privilegia a formação do individuo

cientificamente alfabetizado e capaz de compreender as relações da ciência, da tecnologia e da

sociedade. O modelo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) é uma alternativa possível para um

ensino de Química que privilegie a formação de indivíduos que compreendam as relações CTS e ao

mesmo tempo torne este aprendizado mais humano e prazeroso, tendo em vista que o cidadão

passa a ver e participar de um mundo que até então para ele era estranho e de difícil

compreensão. Neste sentido, algumas escolas da rede pública estadual de ensino de Aracaju/SE

são conhecidas como Centros Médios Experimentais por trabalharem na perspectiva do ensino

integral e terem aderido ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), que teoricamente oferece

um ensino diferenciado. Diante dos fatos, o objetivo deste trabalho foi verificar se os professores

se os professores de Química das escolas ditas Centros Médios Experimentais trabalham com o

modelo CTS, no que diz respeito às suas concepções e se este modelo é adotado em suas práticas

pedagógicas. O ensino de Química na perspectiva CTS Os conteúdos escolares e as formas

como os ensinamos aos nossos jovens na escola não proporcionam condições suficientes para que

estes possam opinar criticamente e decidir conscientemente sobre o conhecimento científico, a

tecnologia e suas inter-relações com a sociedade avaliando os efeitos bons ou ruins daqueles sobre

esta. Pesquisas mostram que o ensino de Química apresenta-se, com raras exceções, infrutífero e

distante das necessidades de formação dos indivíduos que se deseja formar na sociedade atual. A
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realidade vivenciada nas escolas contribui para formar jovens pouco participativos tanto nas aulas

quanto nas questões sociais que envolvem o conhecimento científico, sendo este fato decorre da

descontextualização dos conteúdos químicos abordados, tratados de maneira pouco compreensível

e pouco atraente para o aluno. Infelizmente o que se mantém como prática nas nossas salas de

aula é o conhecimento químico ainda sendo transmitido de modo a privilegiar o uso exagerado de

memorização de fórmulas, nomenclaturas, modelos e conceitos descontextualizados, fragmentados

e distantes da realidade cotidiana de nossos alunos (BRASIL, 2002). Atualmente a sociedade exige

a formação de cidadãos capazes de exercer uma cultura cientifica que vise o exercício da

participação social, seja individual ou coletivamente, acerca dos conhecimentos químicos. Os

objetivos, conteúdos e estratégias do ensino de Química não promovem os requisitos necessários

para a formação do individuo participativo e atuante, que faça uso do seu direito à cidadania e

assim participe da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Contrapondo-se a essa

situação os PCNEM (2002), sugerem que,

A Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os

horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o

conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o

mundo e intervir na realidade, se for apresentado como Ciência, com seus

conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica,

relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida

em sociedade. PCNEM, 2002 Uma mudança no ensino da Ciência e no caso

específico da Química faz-se necessária, seja ela em termos de currículo ou

de metodologias de ensino, tendo em vista que as descobertas e avanços

tecnológicos estão cada vez mais presentes na vida do homem e, portanto,

influenciando de muitas maneiras, algumas vezes não tão benéficas como

parece ser o consenso geral de que deter conhecimento cientifico, que se

traduz em aparatos tecnológicos garantirá qualidade de vida e equidade social

para todos. Para Santos e Mortimer (2002 p. 2), vivemos em um mundo

deveras influenciado pela ciência e a tecnologia que interfere e determina

todas as áreas do comportamento humano, fazendo com que as sociedades

depositem uma fé cega e inabalável nas descobertas científicas, sem muitas

vezes fazer uma devida reflexão acerca das consequências do uso e aplicação

desses conhecimentos e aparatos tecnológicos. Pode-se dizer que até certo

tempo, somente as virtudes da ciência e da tecnologia eram consideradas

relevantes, haja vista que grandes descobertas permitiram ao homem viver

mais e melhor, conquistar e dominar povos exercendo hegemonia política e

econômica uns sobre os outros. Surge daí o mito do cientificismo, que se
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traduz na crença da salvação da humanidade através da ciência e da

neutralidade cientifica, ao acreditar que o conhecimento da ciência favorece a

todos igualmente, quando na verdade, “a ciência e a tecnologia têm a função

de legitimar a dominação da natureza e proporcionar instrumentos para uma

dominação do homem sobre o homem” (SANTOS e MORTIMER, 2002 p. 4)

Durante muito tempo essa idealização perdurou, mas o momento pós

segunda Guerra Mundial, especificamente entre as décadas de 1960 e 1970,

em contrapartida a uma euforia generalizada pela vitória da guerra

proporcionada pelo conhecimento cientifico, fez com que a sociedade

começasse a questionar de maneira crítica o papel da ciência e da tecnologia,

tendo em vista a ocorrência de uma série de desastres ambientais,

envenenamento por agrotóxicos, uso de armas biológicas e o crescente uso

de armas bélicas nucleares, como é o caso da bomba atômica e seus efeitos

destrutivos, assim como também a falta de participação da sociedade na

tomada de decisões sobre as ações e o uso destas descobertas. É nesse

contexto social que por volta de 1970, surge o movimento CTS (Ciência,

Tecnologia e Sociedade), que propõe uma nova percepção da ciência e da

tecnologia e de suas relações com a sociedade (CEREZO, 1999, p. 219).

Santos e Mortimer (2002, p.4) afirmam que a abordagem do modelo CTS

voltado para o ensino de Ciências, teve sua origem atribuída principalmente a

necessidade de se formar um cidadão capaz de compreender as inter-relações

da tríade Ciência, Tecnologia e sociedade. Em termos de educação científica

pode-se afirmar também que sua origem foi pautada nas consequências do

impacto causado pela influência da ciência e da tecnologia na sociedade

moderna, manifestando preocupação com os aspectos sociais relacionados as

aplicações da ciência e da tecnologia o que está concatenado com a formação

da cidadania ( POGGE e YAGER, 1987, p. 225). Neste contexto, o ensino de

Química carece de uma nova forma de abordagem do conhecimento, de modo

que o modelo CTS apresenta-se como uma perspectiva para esta mudança,

demonstrando uma preocupação com os aspectos sociais relativos a aplicação

da ciência e da tecnologia que levam a formação da cidadania, dessa forma

“devemos ensinar Química para permitir que o cidadão possa interagir com o

mundo” (CHASSOT, 2002, p. 55). O ensino de Química pautado na

perspectiva CTS tem como objetivo promover uma educação cientifica e

tecnológica, através da alfabetização cientifica de cidadãos conscientes de seu

papel social, auxiliando-os a construir o conhecimento, habilidades e valores
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necessários para a tomada de decisões responsáveis sobre questões relativas

a ciência e a tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões

(AIKENHEAD, 2006). Um dos problemas citados em diversas pesquisas

relacionadas ao ensino de Química, atenta para a necessidade de uma

reformulação dos conteúdos curriculares tendo em vista que estes

normalmente não consideram que os conteúdos a serem ensinados

necessitam estar atrelados a realidade do aluno e devem priorizar a formação

integral do aluno, preparando-os para a vida e a responsabilidade social. Para

Machado ( 2012), os conteúdos aprendidos devem ser instrumentos de

cidadania e de competência social, para que os alunos possam viver e

sobreviver circulando com desenvoltura nesta nossa sociedade

cientifico-tecnológica cada vez mais exigente em seu conhecimento. Neste

contexto, uma abordagem curricular pautada na perspectiva CTS pode ser

uma alternativa viável, pois esta trabalha através de propostas curriculares

de relevância social relacionados a ciência, a tecnologia e a sociedade de

forma a bordar temas tanto globais quanto locais que podem afetar as

pessoas, tais como, ambiente, saúde, economia, alimentação, mobilidade

social, energia e questões militares. O ensino médio inovador e os centros

de excelência O ensino de Química faz parte da grade curricular do ensino

médio e este é considerado umas das etapas da educação mais controversas

e passiveis de crítica, tendo em vista, que não consegue atingir seus objetivos

de formar jovens capazes de interagir, compreender e atuar na sociedade em

que faz parte de maneira consciente e responsável priorizando o bem social

comum em todas as suas vertentes. O ensino médio carece de um olhar mais

atento e um cuidado especial, haja vista, este apresentar acentuada

dificuldade de permanência do aluno na escola, comprovado pelos autos

índices de repetência e evasão, e distorção idade/série e tempo de

permanência na escola. Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos em

aprender os conteúdos químicos, julgando-os sem sentido, maçantes e

principalmente sem associação com as suas ações diárias, é válido

questionarmos qual o papel da educação química na vida de nossos alunos e

de que forma atualmente esta vem contribuindo para a conquista da

cidadania. “De nada vale um conhecimento se este é incapaz de produzir

progresso pessoal e social. Será completamente inútil e infértil se não

permitir o desabrochar da compreensão da natureza junto com o despertar da

consciência crítica e da cidadania “ (MACHADO, 2012). Diante dos fatos
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elencados, tornou-se evidente que mudanças significativas no sentido de

melhorar o ensino médio e por extensão o ensino de Química precisavam ser

tomadas, sendo assim o Ministério da Educação e Cultura em parceria com

Instituições de Ensino Superior e as Secretaria de Educação Básica lançaram

nos últimos anos uma série de políticas públicas com o intuito de aumentar o

acesso a essa modalidade de ensino básico e principalmente melhorá-lo a fim

de que seja possível uma educação de qualidade que permita a formação

integral de nossos jovens. Em 2005 foi lançado um projeto que instituiu a

criação de Centros de Excelência (atualmente chamados centros

Experimentais), através da lei Estadual nº 114 de 21 de dezembro que

dispunha sobre a instituição, organização e funcionamento dos mesmos em

escolas da rede estadual de Sergipe. Estes centros foram criados com a

finalidade de proporcionar maior eficiência no processo de

ensino-aprendizagem, garantindo preparo e competitividade ao aluno

atendido pela educação pública em polos de referência em tecnologia

educacional (SERGIPE, 2015). Para o alcance da finalidade dos Centros de

Ensino Experimentais são traçados alguns objetivos, sendo os principais:

• a preparação especifica do educando com tecnologia educacional;

• o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e cidadã,

bem como o desenvolvimento intelectual e do pensamento crítico;

• a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, relacionando a teoria com a prática,

no ensino de cada disciplina, privilegiando o caráter interdisciplinar da educação;

SERGIPE, 2005 Em Sergipe três escolas estaduais foram transformadas em Centros

Experimentais, o Colégio Atheneu Sergipense, o Colégio Ministro Marco Maciel,

ambos em Aracaju, e o Colégio Estadual Manoel Messias Feitosa no município de

Nossa Senhora da Glória que atualmente não participa mais do projeto.

Posteriormente outra escola em Aracaju passou a ser Centro Experimental, o

Colégio Estadual Vitória de Santa Maria, que permanece até o momento. Em 2009,

através da portaria nº 971 de 9 de outubro, foi instituído o Programa Ensino Médio

Inovador (ProEMI), pelo ministério da Educação e Cultura, juntamente com a

Secretaria de Educação Básica com a integração de ações do Plano de

Desenvolvimento da Educação (PDE). O programa Ensino Médio Inovador (ProEMI)

tem como objetivo a implantação de ações que busquem a melhoria do ensino

médio nas escolas públicas estaduais, promovendo uma diversificação curricular

priorizando a interdisciplinaridade voltada para o desenvolvimento de
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conhecimentos, saberes, competências, valores e práticas ( AMARAL e OLIVEIRA,

2011). Para realizar esse objetivo, o Pró-EMI propõe estimular novas formas de

organização das disciplinas articuladas com atividades integradoras, a partir das

inter-relações existentes entre os eixos constituintes do ensino médio, ou seja, o

trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura (BRASIL, 2009). Sergipe aderiu ao

ProEMI inicialmente com 17 escolas. Atualmente, cerca de 25 escolas de ensino

médio, distribuídas em 17 municípios, participam do programa. METODOLOGIA O

presente trabalho originou-se diante da problemática apresentada em relação ao

ensino de Química, relacionado anteriormente, assim como sua necessária

reformulação e a possibilidade da adoção do modelo CTS no ensino da Ciência

representar uma alternativa de mudança na educação cientifica de nossos alunos,

visto que se faz necessário falar em educação Química (e não somente em um

ensino de Química da forma que é atualmente concebido), pois esta prioriza a

educação social do aluno através da percepção dos aspectos sociais, econômicos e

ambientais da Química e as bases teóricas deste modelo buscarem justamente a

formação cientifica de forma contextualizada do aluno. A pesquisa foi realizada em

três escolas da rede pública estadual da cidade de Aracaju/SE, Colégio Estadual

Atheneu Sergipense, Colégio Estadual Marco Maciel e Colégio Estadual Vitória de

santa Maria, caracterizadas como Centros Experomentais, que trabalham na

perspectiva do ensino médio integral e posteriormente passaram a fazer parte do

programa ensino médio inovador. Foram entrevistados cinco professores de Química

que trabalham nas escolas citadas. A pesquisa realizada apresenta uma abordagem

qualitativa, tendo em vista o fato de que iremos nos pautar no universo de

significados, motivações, aspirações, opiniões, simbologias e crenças, valores e

atitudes, que é característico desse tipo de pesquisa (MARCONE E LAKATOS, 2006,

P.271). Para coleta de dados realizamos entrevistas, pois é uma técnica que visa

obter informações de interesse a uma investigação, onde o pesquisador formula

perguntas orientadas, com um objetivo definido, frente a frente com o respondente

e dentro de uma interação social (GIL, 2007, p.154). Foram feitos dois blocos de

perguntas: no primeiro bloco as perguntas objetivaram identificar e conhecer os

professores de Química e traçar um perfil dos mesmos; no segundo bloco as

perguntas versaram sobre as concepções dos professores sobre o modelo CTS e sua

adoção no ensino de Química, e como estes entendem e trabalham as relações

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Por fim, para análise e discussões dos dados

coletados utilizamos a técnica da análise de conteúdo pois, além de ser o método

mais utilizado nas pesquisas qualitativas, sua dimensão subjetiva favorece a
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flexibilidade da análise dos dados, permitindo a passagem entre informações que

são reunidas e que, em seguida, são interpretadas para o levantamento de novas

hipóteses e nova busca de dados (TRIVINOS apud TEIXEIRA, 2003, p. 185).

RESULTADOS E DISCUSSÕES Para discutirmos e analisarmos os dados coletados

das entrevistas usamos como legendas as siglas P1 para o professor que trabalha

no Colégio Estadual Vitória de Santa Maria, P2 para o professor que trabalha no

Colégio Estadual Ministro Marco Maciel e P3, P4 e P5 para os professores que

trabalham no Colégio Estadual Atheneu Sergipense. Com a primeira bateria de

perguntas traçamos um perfil dos professores envolvidos na pesquisa através de

questionamentos referentes ao cotidiano da vida escolar destes no que tange a sua

formação inicial e continuada, satisfação com o trabalho e suas atividades cotidianas

que norteiam sua prática pedagógica. Todos os professores entrevistados trabalham

em regime efetivo e de dedicação exclusiva com um total de 40 horas semanais.

Destas, são destinadas cerca de 10 horas às atividades de planejamento,

acompanhamento com os pais e de atendimento com os alunos. O professor P1 é

funcionário de outro município e tem uma carga horária estendida para 65 horas

trabalhando no ensino noturno. Os professores são todos licenciados em Química

pela Universidade Federal de Sergipe, têm ainda especialização em ensino de

ciências, curso que foi ofertado pelo governo de Sergipe e concluído em 2006.

Apenas o professor P5 tem mestrado em Química, tendo sido concluído em 2011.

Quando questionados acerca do planejamento de aulas, a maioria declarou que

planeja suas aulas diariamente e levam em média de 2 a 3 horas nesse processo.

Apenas o professor P1, declarou que usa do seu tempo diário apenas de 10 a 15

minutos para planejar suas aulas. É fácil compreendermos esse tempo exíguo

utilizado pelo mesmo quando lembramos que este professor trabalha em duas

escolas e tem uma carga horária excessiva. Ao analisarmos a fala dos professores

acima fica evidente que o tempo de planejamento não é suficiente, principalmente

quando se analisa a proposta curricular destas escolas que propõem o uso de

projetos interdisciplinares em seus currículos e estes necessitam de tempo e

planejamento para serem executados. O interessante é que quando questionados

sobre o tempo de planejamento todos são unanimes ao afirmar que este horário

para estudo e planejamento corresponde a cerca de 7 horas distribuídas em

encontros com os professores de área e 4 horas de planejamento geral com toda a

comunidade docente e gestora. Ao serem questionados quanto à frequência dos

encontros com os pares com o intuito de planejar aulas e discutir projetos da

disciplina e interdisciplinares, estes afirmam existirem, no entanto divergem quanto
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a natureza desses encontros. O professor P2 afirma quer em sua escola só

acontecem encontros pedagógicos anuais para planejamento e como este é o único

docente de Química da escola, não existe encontros com seus pares, mesmo

existindo professores da área de ciências naturais na escola, estes não se

comunicam. Os professores P3, P4 e P5 trabalham na mesma escola e também

afirmam ser mais comum os encontros anuais, embora a equipe pedagógica tente

estabelecer horários comuns aos professores de área, os próprios não conseguem

realizar estes encontros e trabalhar de forma harmônica. Ao serem questionados

sobre formação continuada, a participação em cursos e encontro de formação para

aperfeiçoamento, as respostas são bastante parecidas e versam sobre as mesmas

justificativas. O professor P1 afirma não participar de encontros visto que não tem

tempo. Os professores P2 e P3 afirmam ter perdido o interesse na profissão e

sentirem-se desestimulados e com isso também não têm por hábito participar de

encontros de formação. Os professores P4 e P5 afirmam participar de cursos e

encontros de formação, mas deixam claro que isso só acontece quando o tempo é

possível. Perguntamos aos professores se estes se sentem satisfeitos com sua

profissão e estes apresentaram respostas bem similares. Afirmam que estão “mais

ou menos” satisfeitos, sentem-se desmotivados quanto ao reconhecimento dado a

profissão em termos de questões salariais, condições de trabalho, como falta de

estrutura das escolas, desrespeito por parte do sistema tanto a eles quanto aos

alunos. O professor P2 sente-se tão desmotivado que manifestou interesse em

abandonar o magistério e ingressar em outra profissão. Por fim, um fato que nos

chamou atenção é a falta de estrutura física das escolas e que foi levantada pelos

professores. Todos afirmam que as escolas não apresentam condições de uso

satisfatórias quanto a execução de aulas experimentais, por exemplo, visto que

quando apresentam o espaço físico do laboratório este não tem material e/ou

reagentes químicos. Na segunda parte de nossa pesquisa procuramos focar nas

questões referentes as concepções que os professores apresentam sobre o ensino

de Química, e a adoção do enfoque CTS ao ensino de Química. Sobre a importância

do ensino de Química, os professores P1, P2 e P3 afirmam que este objetiva a

aproximação da Química ao cotidiano do aluno: P1: Para que os alunos aprendam

os processos de transformação da matéria associada ao cotidiano. P2: Mostra que a

Química não é bicho de sete cabeças, está no cotidiano deles. Os professores P4 e

P5 concordam que o ensino de Química deve aproximar o conhecimento químico ao

cotidiano do aluno, entretanto, isso não é suficiente, deve ainda contribuir para

formar o cidadão consciente de seus deveres sociais: P4: Relacionar esta Ciência
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com o cotidiano do aluno e a relevância que estes vêm desempenhando na

sociedade; P5: Por que é importante formar o cidadão, desenvolvendo nele a

capacidade critica nas questões da sociedade. É possível observarmos nas

colocações dos professores P1, P2 (P3 também tem resposta similar), que estes

ainda apresentam uma concepção do Ensino de Química distante dos objetivos

traçados para a sociedade atual, que procura formar e educar cientificamente os

indivíduos. Os professores P4 e P5 apresentam uma concepção mais condizente com

esses objetivos. Para Santos e Schnetzler (1996, p.29), o ensino de Química tem

por objetivo promover formar cidadãos visando “a capacidade de tomar decisões

fundamentadas em informações e ponderadas as diversas consequências

decorrentes de tal posicionamento”. Quando questionados se o Ensino de Química

atualmente favorece a formação cidadã dos nossos alunos, os professores P1 e P3

afirmam que não. P3 ressalta que depende de cada professor e das condições de

trabalho. O professor P2 concorda com P1 e P3, e complementa que “o ensino de

Química forma robôs” Na concepção dos professores P4 e P5, o ensino de Química

vem melhorando devido às novas necessidades de formação que a sociedade exige

para um cidadão alfabetizado cientificamente. P5: Sim. A Química é uma Ciência

que está presente em nossa sociedade e exige que o cidadão tenha o mínimo de

conhecimento químico e cientifico para poder participar na sociedade atual. Sobre o

modelo CTS, questionamos os professores se conheciam o referido modelo, em caso

afirmativo, em qual situação tomou conhecimento do mesmo. O professor P1afirma

ter conhecido o modelo apenas em sua pós-graduação, haja vista, em sua

graduação nenhuma disciplina ter abordado o tema. Os professores P2, P4 e P5

afirmam terem conhecido o modelo durante a graduação, embora, o mesmo tenha

sido tratado de maneira superficial na forma de conteúdos disciplinares. O professor

P3 afirma não conhecer o modelo. Diante das colocações dos entrevistados, é

possível percebermos o que as pesquisas em ensino de Química vêm mostrando

sobre a necessidade de formação tanto inicial, quanto continuada de nossos

professores. Como trabalhar o ensino de Química na perspectiva de um modelo com

seus objetivos e particularidades pedagógicas sem o conhecer ou então conhecê-lo

muito pouco?

Os próprios professores reconhecem que não se sentem preparados para trabalhar o

modelo CTS em suas aulas. Para adotar uma determinada metodologia, modelo ou

concepção de ensino é necessário antes de tudo, ter conhecimento sobre o que se

vai adotar. Questionamos os professores, o que é o modelo CTS aplicado ao ensino

de Química e obtivemos como respostas: O professor P2 afirmou não lembrar o que
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seja, justificando que pouco viu em sua graduação. O professor P3 afirmou ser o

cotidiano do aluno, embora em outra questão este tenha afirmado não conhecer o

modelo. Os professores P1, P4 e P5 já demonstram ter uma maior percepção sobre

o que CTS e seus objetivos. P1: Ensino de Ciências tentando atrelar novas

tecnologias na produção de novas substancias, novos equipamentos para melhoria

da sociedade enfocando a parte socioambiental. P4: Educação mais consciente que

forme além de técnicas, cidadãos críticos, reflexivos sobre os benefícios e

consequências do uso da tecnologia, propondo maneiras de como isso pode ser

feito. P5: Acredito que seja promover a educação cientifica e tecnológica dos

cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores

necessários para tomar decisões sobre questões de ciências e tecnologia dentro da

sociedade. Questionamos os professores se utilizavam o modelo CTS como proposta

pedagógica para ministrar suas aulas e em caso afirmativo, quais estratégias

adotavam para uso da metodologia. Os professores P2 e P3 não utilizam. P2 alegou

não querer usar o modelo CTS por se sentir desestimulada, dar muito trabalho, a

escola não apresentar condições estruturais (como laboratórios equipados, por

exemplo), não receber apoio dos colegas e equipe diretiva e os próprios alunos não

corresponderem. O professor P3 afirmou também não adotar o modelo. Quando

questionamos o motivo, este afirmou não conhecer e sentir-se cansada e próximo a

sua aposentadoria. Os professores P1, P4 e P5 afirmaram utilizar o modelo CTS e

suas estratégias de ensino são: P1: Experimentação, pesquisa. P4: Incluo temas

nos conteúdos; reflexões são feitas em sala sobre a implicação da ciência e

tecnologia; relaciono o ensino com a atuação profissional; conhecimento da História

da Química. P5: Contextualização; uso de textos; filmes; jogos; aulas expositivas e

interativas. Por fim, solicitamos aos professores entrevistados que justificassem o

uso do modelo CTS no ensino de Química citando suas vantagens. O professor P3

não respondeu a essa questão por não utilizar o modelo por falta de conhecimento.

Os demais professores apresentaram como vantagens: P1: O aluno pode ver

através da experimentação o conteúdo associado a prática. P4: Não apresenta

conhecimentos científicos básicos, mas sim, os problemas reais que envolvem

ciência e tecnologia, por isso são importantes para o alunado; P5: Os alunos

constroem o seu próprio conhecimento; atividades mais prazerosas, dinâmicas e

motivadoras; desenvolvimento do senso crítico; reflexão e mudanças de atitudes,

etc. CONCLUSÃO Nossa pesquisa nos permitiu concluir que três dos professores

entrevistados não trabalham dentro dos pressupostos e objetivos das politicas

públicas que suas escolas adotam, assim como também não trabalham o ensino de
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Química com enfoque CTS, preferindo continuar com suas práticas tradicionais de

ensino. Esses professores demonstram desconhecer ou conhecer muito pouco o

modelo CTS de ensino tendo em vista não terem feito estudos apropriados sobre o

referido modelo em suas graduações e atualmente não participarem de cursos de

formação continuada por falta de tempo ou desestímulo com a profissão. Os

professores alegam ainda que as escolas não estão preparadas estruturalmente

para se trabalhar o ensino de ciências através de práticas experimentais e

desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Os outros professores entrevistados

demonstram ter um conhecimento maior acerca do modelo CTS, utilizá-lo em suas

práticas de ensino alegando trabalhar dentro dos objetivos traçados pelo modelo, ao

utilizarem algumas das estratégias de ensino particulares do ensino CTS como, por

exemplo, o uso de temas que envolvam ao mesmo tempo o cotidiano do aluno com

questões que envolvam as relações CTS em seus variados aspectos. Referências:
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