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Resumo: O presente trabalho objetivou verificar as relações Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS)

presentes nos textos complementares referentes ao conteúdo de ecologia dos quatro livros

didáticos (LD) de Ciências. A metodologia consistiu em uma análise dos textos complementares

presentes nos LD de Ciências com enfoque no conteúdo de ecologia, para verificarmos a ocorrência

ou não de interações CTS nos textos. Com a análise, percebeu-se que a maioria deles

apresentaram características aspectos de cunho científico, sendo a relação CTS, ausente no

capítulo de Ecologia de todos os LD analisados. Tal fato, chama a atenção para a necessidade de

reconstruir para esse enfoque os LD produzidos, pois, é sabido que o enfoque CTS, contribui para a

formação crítica e ativa dos alunos, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-Chaves: Livro didático. Textos complementares. Movimento CTS.

Resumen: Este estudio tuvo como objetivo verificar las relaciones Ciencia - Tecnología - Sociedad

(CTS) presentes en los textos complementarios para la ecología de los cuatro libros de texto de

contenido (LT) de las Ciencias. La metodología consistió en el análisis de los textos

complementarios para presentar en Ciencias LT enfoque en la ecología de los contenidos, para

verificar la ocurrencia de interacciones CTS en los textos. Con el análisis, se observó que la

mayoría de ellos tenían características aspectos de carácter científico, y la relación CTS, ausentes

en el capítulo Ecología de todos LT analizada. Este hecho apunta a la necesidad de reconstruir este
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enfoque a la LT produjo porque se sabe que el enfoque CTS contribuye a la educación crítica y

activa de los estudiantes, el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: Libro de texto; Textos complementarios; Movimiento CTS.

INTRODUÇÃO

O livro didático de Ciências tem o intuito de despertar nos alunos uma aproximação com os

conhecimentos científicos e isso atribuir a uma construção e formulação de conceitos. Segundo

Nuñez et al. (2003, p. 04), “ nos livros didáticos para o ensino de Ciências os autores expressam

um ou outro tipo de estratégia para os discentes aprenderem o mundo no qual vivem, utilizando as

Ciências Naturais como referência na familiarização, explicação e na compreensão da realidade”.

Os livros didáticos são utilizados como uma das ferramentas mais significativas no processo de

ensino e aprendizagem e tem por intuito auxiliar nesse processo tanto o docente, como o discente.

Aos termos contato com o livro didático, percebe-se a presença de lacunas no tocante as

informações presentes nos livros didáticos de Ciências, tal ação acarreta possíveis problemas ao

aluno na construção de conhecimento, tais como: entendimento, reflexão e conscientização.

Assim, acreditamos que a aprendizagem se torna mais ativa quando o aluno recebe estímulos para

pensar criticamente, permitindo desenvolver capacidades de interação e resolver problemas que

fazem parte do seu dia a dia, sendo os textos, questões e as atividades presentes no livro didático

fundamentais para desenvolver essa formação crítica, desde que sejam trabalhados rompendo o

viés memorística e tradicional do ensino.

Diante da importância que o livro didático carrega na formação dos nossos alunos, é fundamental

frisar que a tarefa de analisar o livro didático não pode ficar restrito apenas a um grupo de

especialistas responsáveis por esta função, mas é notório que a participação dos docentes ainda é

pouco estimulada (NETO; FRACALANZA, 2003), sendo que os mesmos são fundamentais nesse

processo, pois diante dos registros já feitos a respeito da análise do livro didático, percebe-se que

em alguns casos não trazem ou expõem os conteúdos de forma satisfatória,, sendo assim, o

professor terá que identificar e complementar suas aulas buscando outras fontes bibliográficas, o

que dificulta também para os discentes, pois ter um livro didático com problemas, reflete também

no seu processo de aprendizagem, principalmente em escolas que esse é o único e mais

importante recurso.

Perante as limitações que muitos livros didáticos apresentam, cabe ao docente a ação de estimular

o desenvolvimento dos saberes e competências para lidar com as limitações presente nos livros, já

que muitos deles apresentam os assuntos com um caráter genérico, não possuem exercícios
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específicos e que estimulem a interpretação e reflexão para melhor entender as problemáticas

locais. Assim, a prática da análise do livro didático é significativa durante a formação docente,

possibilitando ao futuro campo de atuação conhecer os limites e insuficiências desta ferramenta

pedagógica (MARINHO et. al, 2012).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998, p.93) “determina a Ciência como uma

elaboração humana para a compreensão do mundo”. Sendo assim, o PNLD (Programa Nacional do

Livro Didático) disponibiliza, para várias áreas de conhecimento, condições para os professores

fazer as escolhas dos livros didáticos adequado e completo. Segundo Brasil (2008) “ o PNDL para a

disciplina de Ciências propõe a análise do livro didático baseada em seis características: proposta

pedagógica, conhecimentos e conceitos, pesquisa, experimentação e prática, cidadania e ética,

ilustrações, diagramas e figuras, manual do professor. ”

Como vimos, formar para a cidadania é muito importante para que os alunos sejam mais ativos na

sociedade. No eixo educacional, existe um movimento que vem ganhando espaço e força,

contribuindo para que o professor consiga exercer seu papel na formação crítica e reflexiva dos

seus alivos, este movimento é o Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS).

O Movimento CTS tem o intuito de promover uma educação que envolva aspectos científicos,

tecnológicos e sociais e que então os alunos possam ter um conhecimento crítico e reflexivo do

conteúdo discutido (SANTANA, 2014). Com isso, esse Movimento, demonstra ao aluno uma parcela

significativa na construção de uma visão crítica. Nem sempre podemos deixar o conhecimento

científico ser o ponto central no processo de informação do aluno. Assim, temos a sociedade na

qual estamos inseridos, e a tecnologia, pois é o que mais presenciamos no atual momento, que

desperta a atenção dos alunos.

Uma forma de incluir aspecto CTS nos livros didáticos é por meio dos textos complementares pois,

tem o objetivo de trazer informações que complementam o capítulo que irão permear o conteúdo

em discussão e contribuindo para que o aluno possa refletir a cerca de alguns aspectos que não

estão abordados de forma evidente no presente contexto, contribuindo não só para ampliar os

conhecimentos, como também para estimular o aluno a pensar e refletir sobre as questões

discutidas, procurando, de acordo com Pinheiro et al (2007), um maior entendimento do contexto

científico-tecnológico e social acerca de uma abordagem crítico-reflexiva e tomada de decisão mais

ampliada.

Por acreditar que dentre a vasta presença dos diversos conteúdos que compõem a grade curricular

de Ciências, o conteúdo de Ecologia é um dos conteúdos que de acordo com Brasil (2002),

promove um envolvimento do aluno a situações reais, demonstrando o papel dos seres no meio
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ambiente, reflexão dos alunos, estimulando-os a observar que somos um agente ativo da

natureza, contribuindo com possíveis desequilíbrios que podem afeta todas as formas de vida no

planeta.

Diante disso, o presente trabalho objetivou verificar as relações CTS presentes nos textos

complementares, referentes ao conteúdo de Ecologia, presentes em quatro livros didáticos de

Ciências.

METODOLOGIA

A metodologia consistiu em uma análise dos textos complementares presentes nos livros didáticos

de ciências na qual o conteúdo ecologia estava inserido. Essa observação foi feita em quatro livros

didáticos do 6º ano do ensino fundamental, todos empregados no Ensino público no município de

Itabaiana-Sergipe. Dos livros didáticos selecionados, observou-se a presença de 27 textos

complementares presentes no capítulo de “Ecologia”. Os livros didáticos de Ciências (LDC)

utilizados foram os seguintes:

1) LDC 1: PEZZI, A. C. Ciências. 1ª.ed. São Paulo: IBEP, 2012.

2) LDC 2: BROCKELMANN, H.R. Observatório de Ciências. 1ª.ed. São Paulo: Moderna, 2011.

3) LDC 3: GODOY, L.; OGO, M. Vontade de saber ciências. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2012

4) LDC 4: SARAVALLE, Y.C; SENA, M.L; MARCELINO, L; CARVALHO, L. M.M. Múltiplo: Programa de

Educação. 1ª.ed. São Paulo: Oxford, 2014.

Os critérios de avaliação dos textos complementares ocorreram através da verificação da relação

CTS presente, na qual os aspectos poderia esta todos correlacionados ou separados.

Para a classificação de cada texto complementar, foram utilizadas as categorias construídas por

Santana e Cardoso (2015), que foram:

a. Prevalência dos aspectos científicos: os textos aqui enquadrados possuem a prevalência de

aspectos de cunho científico em seus textos, dando destaque para conceitos e definições

científicas.

b. Prevalência de aspectos sociais: os textos aqui enquadrados possuem a prevalência de

aspectos de cunho sociais, dando destaque à relação da temática apresentada com as

questões sociais pertinentes.

c. Prevalência de aspectos tecnológicos: os textos aqui enquadrados possuem a prevalência de

aspectos de cunho tecnológico, dando destaque à relação da temática apresentada com os

aspectos tecnológicos pertinentes.
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d. Prevalência da interação dos aspectos científicos com os sociais: os textos aqui enquadrados

possuem a interação dos aspectos de cunho científico com o social.

e. Prevalência da interação dos aspectos científicos e tecnológicos: os textos aqui enquadrados

possuem a interação dos aspectos de cunho científico com o tecnológico.

f. Prevalência dos aspectos sociais e tecnológicos: os textos aqui enquadrados possuem a

interação dos aspectos de cunho social com o tecnológico.

g. Prevalência da interação dos aspectos científicos, sociais e tecnológicos: os textos aqui

enquadrados possuem a interação dos aspectos de cunho científico, tecnológico e social,

construindo a relação CTS, que apresenta grande significância para a formação crítica dos

leitores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante dos textos complementares selecionados, foram todos lidos integralmente e analisado de

acordo com o quê os compunham. Diante essa leitura e análise, eles foram agrupados e discutidos

nas categorias descritas anteriormente. Como podemos observar:

1. PREVALÊNCIA DE ASPECTO CIENTÍFICO

Dos 27 textos complementares analisados, 13 tinham prevalência dos aspectos científicos. Os

textos complementares estavam distribuídos da seguinte maneira: LDC 1 tinha dois textos,

titulados como: “As naves espaciais são ecossistemas?

”(pág. 134) que trazia informações de características que compõem um ecossistema e uma relação

hipotética entre uma nave e um ecossistema e o texto O “Mimetismo” (pág. 153) que trazia

apenas o conceito e exemplos referentes ao tema abordado.

LDC 2 apresentou seis textos complementares. O primeiro deles, intitulado de “Uma moradia

interessante”, (pág. 27) expõe a diversidade de habitats existente, com enfoque nas bromélias. O

segundo texto que foi “Mico-leão-dourado: a mascote da conservação da biodiversidade” (pág. 38)

trazia características morfológicas, comportamentais, reprodutivo e o risco de extinção. O terceiro

texto “Rumo à extinção” (pág. 40 e 41), relatava sobre o declínio da população de anfíbios e da

preocupação da extinção desses organismos. O quarto texto, que era “De onde vem a energia?

” (pág. 49) referia a informações sobre a energia diante da cadeia alimentar. O quinto texto de

título “Onde há plâncton, há peixe! ” (pág. 51), preocupou-se em descrever sobre a cadeia

alimentar existente no ambiente marinho, desde do fito plâncton e zooplâncton até macro

organismos. O último texto, de nome “Você sabia que existem formigas que escravizam outras?

” (pág. 66) aponta o comportamento das formigas que parasitava outras espécies.
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No LDC 3 havia a presença de três textos complementares. O primeiro, com os “Um exemplo de

desequilíbrio na cadeia alimentar” (pág. 40), retrata a respeito da importância sobre a relação

entre as espécies, só que de um modo conceitual apenas. O segundo, “O parasitismo e a saúde

humana” (pág. 45), relatava sobre as causas das verminoses. E o terceiro, “Algumas estratégias

de sobrevivência dos seres vivos” (pág. 47), descrevia sobre alguns métodos utilizados pelos

animais para se protege de seus predadores, os exemplos foram camuflagem e o mimetismo.

No LDC 4 tinham dois textos complementares. O primeiro, “Os microecossistemas” (pág. 291),

referia sobre a biodiversidade existente nas bromélias, enquanto o segundo, “As florestas

tropicais” dos marés” (págs. 302 e 303), discorria sobre a diversidade dos recifes de corais, bem

como sua importância para o equilíbrio da vida no planeta e o processo de degradação que este

ecossistema vem passando nos últimos anos.

Através da análise dos textos complementares apresentados acima, foi perceptível a presença

marcante de conceitos referentes a temática presente, sendo que muitos deles, como “De onde

vem a energia?

” (LDC 2, pág. 49), por se tratar de uma temática latente no dia a dia, deveria buscar ir além do

eixo conceitual, permitindo a construção de maiores discussões e reflexões.

Sabe-se que a presença de conceitos é relevante, pois traz elementos vitais para o processo de

ensino e aprendizagem, tais como definição clara e objetiva do conteúdo em discussão e é fato que

o aluno em formação carece da apropriação de conceitos científicos para desenvolver atitudes

reflexivas e postura crítica frente às diferentes problemáticas ambientais, as quais vem

confrontando diariamente (FRACALANZA, 1992), mas para isso, torna-se fundamental que os

conceitos puramente voltados a Ciência não fiquem presos a si mesmo, que eles busquem sempre

dialogar com as questões de caráter sociocientíficos que os permeiam, não prevalecendo apenas

seu caráter científico.

2. PREVALÊNCIA DE ASPECTO SOCIAL

Dos 27 textos complementares analisados apenas seis foram notados com prevalência dos

aspectos sociais em sua estrutura, sendo que, estavam presentes nos LDC 1, 3 e 4 dois em cada

texto, não sendo perceptível nenhum texto complementar com prevalência desse aspecto no LDC

2. Os textos complementares presente no LDC 1 eram intitulados de: “Controle biológico” (pág.

50) que trazia exemplos de medidas mitigatórias utilizando agentes biológicos, na tentativa de

controlar uma determinada espécie de praga e o texto “Em fórum da OMU, Brasil defende manejo

sustentável de floresta” (pág. 170 e 171) apresentava um fórum utilizado com o intuito de criar

medidas para solucionar os problemas ambientes recorrentes.
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No LDC 3 os textos estavam intitulados de: “O verde em perigo” (pág. 18) que relatava sobre as

perdas de área verde no Brasil, suas consequências para a sociedade e para o ecossistema, um

dos exemplos citados foi o Cerrado e a Amazônia e o texto “Restrição a sacolas plásticas exige

novos hábitos de consumo” (pág. 51) que abordava a problemática do uso das sacolas plásticas, a

estimulação do uso por sacolas resistentes e retornáveis.

No LDC 4 os textos complementares intitulados de: “Sacolas plásticas. Proibir ou educar?

” (pág. 318), descreveu sobre o uso indiscriminado de sacolas plásticas, e a importância do uso de

sacolas retornáveis, já o texto “Somos 7 bilhões... E agora?

”, (pág. 323) relatava sobre as ações antrópicas sobre o ecossistema, citando os principais danos

causados por esses atos.

Percebe-se que os textos complementares analisados havia aspectos comuns de discussão de

medidas mitigatórias no intuito de solucionar os problemas ambientais de origem antrópica tais

como: o controle de pragas, o uso de sacolas plásticas e o desmatamento. Temas significativos,

possibilitando a reflexão por parte dos alunos, afim de tomar decisões conscientes sobre a

temática. A reflexão sobre as práticas antrópicas, em um contexto marcado pela degradação

permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, cria uma necessidade em promover

educação ambiental nas escolas para formar cidadãos críticos recorrente das questões ambientais

(JACOBI, 2003).

3. PREVALÊNCIA DE ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Dos 27 textos complementares analisados, não foi perceptível a presença do cunho tecnológico em

nenhum deles. Sua falta, chama nossa atenção, pois discutir temáticas de cunho tecnológico é

fundamental para a formação dos alunos, e, apesar de apresentar um caráter mais complexo de

discussão, as temáticas tecnológicas, no tocante ao conteúdo de Ecologia, podem ser incluído

problemáticas ambientais, para que o aluno para que possa ter uma ampla visão abrangente da

realidade em que estão inseridos e a precisão de ter acesso ao conhecimento tecnológico não

somente nos métodos e a utilização de artefatos, como também opinar sobre o uso desses

produtos (PINHEIRO, et al, 2007, pág.72 ).

4. PREVALÊNCIA DE INTERAÇÃO DOS ASPECTOS CIENTÍFICOS E SOCIAIS

Há 8 textos complementares que envolviam ciências e sociedade, sendo que apenas o LDC 4 não

havia texto complementares com a interação desses aspectos. No LDC 1, possuía dois textos: o

“Desastres ambientais” (pág. 142) que apresentava dois relatos da consequência provocada pelo

desiquilíbrio no ecossistema, além disso, uma caracterização da relação predador/presa, e o texto

“Manguezal” (pág. 165), que abordava o conceito e importância do manguezal para o ecossistema,
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havendo um relato sobre a destruição por ações antrópicas causando o desiquilíbrio ecossistêmico.

No LDC 2, também possuía dois textos: a “Biodiversidade” (pág. 33), que apresentava alguns

conceitos de biodiversidade, a estimativa do número de individuo existente, relatava também a

importância da biodiversidade para a sociedade e economia, e por fim descrevia sobre a

biopirataria e o texto “O que o Brasil faz para controlar as espécies exóticas invasoras?

” (pág. 61) que conceituava sobre o que é uma espécie exótica e invasora, e suas consequências

para o ecossistema.

Já no LDC 3, possuía quatro textos, que foram: “Doenças e a destruição de habitat” (pág. 23) que

descrevia as causas e consequências da ação de poluir e desmatar, e a alteração do ecossistema,

exemplificando a doença de chagas e informações sobre patogenia. O texto “Patrimônios naturais

do Brasil” (pág. 26) que discorria da importância que o Brasil tem em relação a Biodiversidade

mundial. O texto “A destruição da biosfera” (pág. 30) que apresentava a interação harmoniosa

entre o homem e a natureza, as consequências que isso causou ao meio ambiente e utilizou como

exemplo a diminuição de área verde causando o desiquilíbrio do ecossistema. E, por fim, o texto

“Introdução de espécies exóticas e as relações ecológicas” (pág. 56 e 57) que relatava sobre as

consequências da introdução de espécies exóticas sobre o ecossistema.

Os textos complementares que conseguem fazer essa interação entre os conceitos científicos e as

questões sociais se apresentam de modo bastante significativos, pois a junção de ambos auxilia

aos alunos relacionar os conhecimentos de Ciências com os acontecimentos do cotidiano. Além dos

desafios impostos no ensino de ciências, podemos destacar a dificuldade do aluno em relacionar a

teoria desenvolvida em sala de aula com a realidade a sua volta. Considerando que a teoria é feita

de conceitos que são abstrações da realidade (SERAFIM, 2001), podemos perceber que o aluno

que não reconhece o conhecimento científico em situações do seu cotidiano, precisa estabelecer a

necessidade de textos que relacione o conhecimento cientifico com os conceitos que envolva a

sociedade.

5. PREVALÊNCIA DE INTERAÇÃO DOS ASPECTOS CIENTÍFICOS E TECNOLOGICOS

Nos livros didáticos analisados, não foi observado a presença de textos complementares, presentes

no capítulo de Ecologia, que retratassem a interação de aspectos científicos com tecnológico. Tal

fato, nos faz perceber, quanto a tecnologia não é explorada nos livros didáticos, fato que merece

cuidado e atenção do docente, pois trabalhar esses aspectos tecnológicos na sala de aula é

fundamental, já que a tecnologia está fortemente presente e marcante no cotidiano das pessoas, e

ela gera grandes e significativas consequências nas nossas vidas, pois o acréscimo da Ciência e da

tecnologia tem conduzido diversas mudanças na sociedade, refletindo em modificações de todos os
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níveis (PINHEIRO et al, 2007, pág. 72), o que chama ainda mais a atenção para a importância de

estuda-la e discuti-la na escola. Científicos

6. PREVALÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIAIS E TECNOLÓGICOS

Dos textos complementares analisados não foi perceptível a presença que tivesse elementos de

caráter social e tecnológicos em sua composição. Ressalta que, os avanços tecnológicos atuais

tornam-se cada vez mais presente na sociedade, tornando a tomada de consciência desses

avanços e sua relação com o cotidiano um fator imprescindível para o desenvolvimento da

cidadania. Faz-se necessário, portanto, um ensino de ciências mais comprometido e

problematizador da realidade, onde a aprendizagem seja mais significativa para o estudante

(FAGUNDES et al, 2009, pág. 02 ).

7. PREVALENCIA DA INTERAÇÃO DOS ASPECTOS CIÊNTIFICOS, TECNOLOGICOS E

SOCIAIS

Diante dos textos complementares analisados não foi observado a presença de textos que

apresentassem a interação entre ciência, tecnologia e sociedade em sua composição. Os textos

complementares que apresentam característica CTS são consideráveis, pois a junção destes três

elementos fornece o conhecimento cientifico, a partir deste conhecimento a tecnologia e a

sociedade são englobados e então desempenham o papel que é fundamental no processo de

ensino e aprendizagem, além de permitir com que o aluno conheça, compreenda, critique e reflita

acerca dos conhecimentos construídos.

Para Santos (2007), o Movimento CTS no ensino tem o objetivo de promover a educação científica

dos cidadãos, propiciando a aquisição de conhecimentos, habilidades e valores para a vida em

sociedade. Ainda de acordo com o autor citado, o estudo deixa de se restringir somente a

construção de conteúdo cientifico e passa a preparar para a vida equilibrada e responsável em

sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como sabemos, o livro didático é um dos recursos mais utilizados pelos docentes e, por isso, está

muito presente no dia a dia escolar do aluno. Por ser tão importante, é crucial que este possua, em

sua constituição, componentes que busquem contextualizar com os diversos aspectos sociais e

tecnológicos, promovendo uma formação crítica. Tendo os textos complementares, como um

desses componentes, independentemente de que conteúdo ele esteja presente, se faz necessário,

que sejam compostos não só pela ciência, por conhecimento científico, mas sim, busquem interagir

também com os aspectos sociotecnológicos vigentes.
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Por ser evidente, a ausência da interação da tríade CTS nos textos analisados, torna-se necessário

que o professor procure suprir essa ausência, utilizando de outros meios, de outras fontes, que o

auxiliem a construir em suas aulas tais interações, pois, com isso, irá permitir que suas aulas

sejam mais dinâmicas, significativas e venha a contribuir com a formação crítica dos alunos, pois

eles irão construir e ampliar seus conhecimentos, e então torna-se um cidadão crítico, reflexivo e

capaz de tornar decisões.

Assim, percebemos que para conseguir nosso objetivo de formar alunos/cidadãos preparados para

tomar atitudes coerentes na nossa sociedade é fundamental chamarmos atenção para a

necessidade de uma elaboração mais contextualizada dos textos complementares nos livros

didáticos, pois interagir a tríade CTS contribui para que as aulas sejam mais dinâmicas, e assim,

com essa composição, o livro didático apresente-se com um recurso mais crítico e não meramente,

buscando formar alunos menos passivos diante das problemáticas presentes no nosso dia a dia,

fortalecendo cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem.
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