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Resumo: No Ensino de Ciências, o Movimento CTS , preocupa-se em estimular a tomada de atitudes pelo aluno,
levando-o a participar ativamente da sociedade. Como recurso principal utilizado pelos professores, o livro didático, em
sua composição, deverá contribuir para tal finalidade. Assim, o presente trabalho objetiva analisar as relações CTS
existentes nos  textos complementares dos volume 1, 2, 3 e 4 da coleção Teláris. Para tal, selecionamos todos os textos
complementares presentes nos volumes escolhidos e foram lidos na íntegra, observando os aspectos que os
compunham. Revelou-se que dos 185 textos complementares analisados, observou-se a prevalência de aspectos
científicos, sendo que apenas 5 deles apresentavam a articulação CTS. Assim, percebe-se a necessidade de reconstruir
para essa linha os livros didáticos produzidos no país, uma vez que, o enfoque CTS ajuda tornar o aluno um elemento
ativo no processo de ensino e aprendizagem.
 
Palavras – chaves: CTS, Livro Didático, Ensino de Ciências.
 
Resumen: Enseñanza de las Ciencias, el Movimiento CTS, se ocupa de estimular la adopción de actitudes por parte del
alumno, lo que le causó a participar activamente en la sociedad. Como el principal recurso utilizado por los profesores,
el libro de texto, en su composición, debe contribuir a este fin. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar las
relaciones existentes CTS en textos complementarios de volumen 1, 2, 3 y 4 de la colección Teláris. Para ello,
seleccione todos los textos complementarios presentes en los volúmenes seleccionados y se leyeron en su totalidad,
señalando las áreas donde se formaban. Reveló que de los 185 textos complementarios analizados, hubo una
prevalencia de los aspectos científicos, y sólo 5 presenta la articulación CTS. Así, vemos la necesidad de reconstruir a
esta línea los libros de texto producidos en el país, ya que el enfoque CTS ayuda a que el estudiante participe
activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 
Palabras - clave: CTS, libros de texto, Enseñanza de la Ciencia.
 

I Introdução
 
O Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade defende uma educação científica voltada para a compreensão articulada
dos aspectos científicos, tecnológicos e sociais. Neste contexto, consideramos que trazer os princípios do Movimento
CTS para a sala de aula é uma estratégia significativa para a formação do pensamento crítico dos alunos, contribuindo
assim, para que eles consigam construir o seu conhecimento de maneira crítica e reflexiva (SANTANA, 2014).
Assim, dentro do Ensino de Ciências, o Movimento CTS no currículo preocupa-se em estimular a tomada de atitudes
pelo aluno, levando-o a participar da sociedade contemporânea no sentido de buscar alternativas para a aplicação da
Ciência e da tecnologia. Se, com o ensino de Biologia, gostaríamos de possibilitar ao nosso aluno uma transformação
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da realidade, é fundamental que não restrinjamos as abordagens das interações dos elementos Ciência e tecnologia,
entre si e com a sociedade (AGUINAGA; TERAN, 2008).
Diante disso, para o Enfoque CTS, o ensino de Ciências deve se pautar em situações que partam sempre da realidade
vivenciada pelos estudantes. Em suas discussões, deve ser problematizada a concepção ingênua de ciência que está
sempre a serviço do bem-estar das pessoas, os currículos devem ter como objetivo a preparação para o exercício da
cidadania, oferecendo uma abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto social (SANTOS; MORTIMER, 2000;
VON LINSINGEN, 2007).
Tais ponderações em torno das interações CTS tornam-se ainda mais pertinentes quando se considera o contexto do
Livro Didático (LD). As pesquisas dos últimos 30 no Brasil têm mostrado a centralidade curricular desempenhada pelo
LD na educação básica. Os professores utilizam tal recurso “como o instrumento principal que orienta o conteúdo a ser
administrado; a sequência desses conteúdos; as atividades de aprendizagem e avaliação para o ensino das Ciências”
(NÚÑEZ, et al., 2002, p. 2). Desse modo, “embora o professor disponha de vários instrumentos para enriquecer suas
aulas, o Livro Didático continua sendo o principal material pedagógico na escola pública” (SILVA, OLIVEIRA, 2013, p.
92).
Não obstante a sua preferência em detrimento de outros recursos pedagógicos, o LD de disciplinas científicas merece
destaque nas pesquisas educacionais por ser considerado “o representante da comunidade científica no contexto
escolar” (NÚÑEZ, et al., 2002, p. 3). Sabe-se, a respeito disso, que “não existe neutralidade na ciência e muito menos
nos discursos que a aproxima do mundo da escola” (SILVA, OLIVEIRA, 2013, p. 94), o que provocaria a necessidade de
se intensificarem as avaliações acerca de seus conteúdos em um sentido abrangente. Os livros didáticos de Ciências
(LDC) terminam sendo, por conseguinte, o elemento pedagógico central também para os/as alunos/as dentro e fora da
escola (NUNES-MACEDO, MORTIMER, GREEN, 2004).
É por tal centralidade curricular, confiança pedagógica e caráter produtivo atribuído a esse artefato que o presente artigo
toma-o como objeto de estudos. Mais especificamente, escolhemos trabalhar com os seus textos complementares
porque, segundo Abreu, Gomes e Lopes (2005), há uma tendência dos LD de  Ciências em trazer reflexões acerca da
Ciência e da Tecnologia em tais espaços. Assim, a presente pesquisa objetiva, portanto, verificar as relações CTS
existentes nos textos complementares dos quatro volumes de Livros Didáticos de Ciências Projeto Teláris, adotados
para o Ensino Fundamental da maioria das escolas estaduais sergipanas.
 
II Metodologia
 
Analisamos todos os textos complementares que contemplavam os quatro volumes que compõem a coleção do Projeto
Teláris do Ensino Fundamental, totalizando 185 textos. Eles se caracterizam por serem curtos, os quais apresentam um
víeis informativo, que foram lidos na íntegra e, por meio da suas ideias principais, verificamos quais aspectos e
interações CTS estavam presentes.
Depois de feita a identificação e a leitura, classificamos cada texto complementar de acordo com a prevalência dos
aspectos CTS presentes no seu abordar. Com isso, observamos os seguintes aspectos:
a)Prevalência dos aspectos científicos: os textos aqui enquadrados possuem a prevalência de aspectos de cunho
científico, 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.
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.
Para facilitar e dinamizar as análises, os textos complementares foram divididos em cada uma dessas categorias
anteriormente citadas de acordo com suas temáticas, bem como citamos alguns textos que contemplassem o/os
aspecto/s analisado/s.
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III Resultados e discussões
 
3.1Prevalece o aspecto Científico
 
A presença de aspectos científicos, diante dos 24 textos presentes no volume 1, referente ao LD utilizado para o sexto
ano do Ensino Fundamental,  manifestou-se em 14 dos textos analisados, sendo que a maioria deles se referiam a
alguma definição/inferência científica referente a algum ponto do conteúdo estudado, como notado no texto “A história
da teoria da tectônica de placas”
Ao analisarmos os 38 textos do volume 2, utilizado no sétimo ano do Ensino Fundamental, percebemos que 17 deles
estão atrelados a aspectos de cunho científico, sendo que quase sua totalidade está preocupada em  descrevem
aspectos científicos cujo o foco central está ligado aos aspectos referentes a natureza (fauna e flora), como podemos
verificar no texto “Insetos resistentes aos pesticidas”, outro texto que apresenta esse mesmo intuito é o texto “Peixes
dormem?”
Verificamos também, a presença de alguns textos, de caráter meramente informativo, ligados a questões referentes à
saúde, como percebido no texto “A importância da vacinação”.  
      Diante dos 49 textos complementares que compõem o volume 3, utilizado no oitavo ano do Ensino Fundamental,
percebemos que 20 deles fazem referencia a conceituação e/ou explicação de conceitos científicos, sendo que sua
maioria está ligada a questões referentes a fisiologia humana e/ou saúde, como podemos observar no texto “Vômito,
eructação e flatulência”, como também, no texto “Porque o local da infecção fica inchado e dolorido?
      Analisando os 64 textos que compõem o volume 4, observamos que 39 deles estavam ligados à explicações
informativas de caráter científico, como podemos perceber no texto “É perigoso agitar um recipiente com água que
acaba de sair do micro-ondas?” e também visível, no texto “De onde vêm os nomes dos elementos”
Assim, ao observamos o que foi estudado nos quatro volumes, pode-se perceber que muitos textos complementares
estão voltados para conceituação, sem possuir relação com aspectos da tecnologia e da sociedade. Dessa forma, ao
trazer a Ciência como o eixo principal, deixa-se de questionar a neutralidade da mesma, de entendê-la como produto da
maneira de se descobrir fatos, o que faria perder seu status de verdade absoluta. Não se evidencia a necessidade de
mostrar o contexto das descobertas científicas, aproximando-o do que acontece nas aulas: “contribuição de várias
pessoas” em qualquer atividade científica, “a presença constante do erro e da dúvida” ao se formular teorias, “que não
há heróis e vilões” nessa conjuntura, “a contradição de algumas ideias” (MARTINS, 1998, p. 20). Não se primaria por um
“ensino de ciências e cidadania” (KRASILCHIK, MARANDINO, 2005) em que a atividade prática englobaria “relações
com a sociedade nos seus aspectos políticos, culturais e socioeconômicos” (GOUVEIA, 1994, p. 13).
 
3.2Prevalece o aspecto Social
 
Diante dos textos analisados do volume 1, constatamos que em apenas quatro textos, os aspectos sociais se fazem
presentes, sendo todos voltados para aspectos relacionados a cuidados com o meio ambiente, como podemos verificar
no texto “Plástico: o que fazer com eles?”.
Ao analisarmos os textos do volume 2, percebemos que apenas três possuíam ênfase em aspectos de cunho social.
Desses, dois deles, estavam voltados para a temática da saúde, como observado no texto “Verminose: um problema
social” e os outros dois, referiam-se as questões de fauna e flora, como observado no texto “A importância econômica
das algas”.
No volume 3, encontramos apenas nove que destacam o aspecto social. Verificamos que oito deles, sua maioria, estão
ligados a questões que envolvem a saúde, como percebemos no texto “Cuidados com os suplementos” e também, no
texto “Dia nacional do combate ao câncer”.
            Já no volume 4, apenas quatro textos apresentaram a predominância do aspecto social, sendo todos eles, com o
intuito de fazer alguma alerta e/ou prevenção, como podemos observar nos textos “Segurança no trânsito”  e “Proteja-se
do ruído excessivo”
Ao analisar os textos, percebe-se que as temáticas de cunho social abordadas nos quatro volumes, em sua grande
maioria, estão relacionadas com temáticas voltadas para saúde e bem estar, sendo alguns deles com o intuito de
orientar os pré-adolescentes, que é o público alvo desses volumes. Isso nos faz compreender a importância de
trabalharmos com destaque essas temáticas nas aulas de Ciência, mas também, deverá despertar nos professores a
necessidade de buscar uma maior relação com os aspectos científicos e tecnológicos, proporcionando uma
compreensão macro dessas temáticas. 
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Quando se passa a dar maior ênfase a problemáticas sociais, temáticas contextualizadas, formação de cidadãos críticos
e discussões da Ciência como prática social, os currículos escolares são atravessados por dois discursos que permeiam
o contexto educacional desde as décadas de 1980-90: o discurso do Movimento CTS e o discurso da pedagogia crítica.
Nos currículos das disciplinas científicas, esses discursos se conectam de modo a colocarem “o ensino de Ciências
numa perspectiva diferenciada, abandonando posturas arcaicas que afastam o ensino dos problemas sociais”
(TEIXEIRA, 2003, p. 182).
 
3.3Prevalência de aspectos tecnológicos
 
Diante dos textos analisados do volume 1 não houve a presença de nenhum texto em que o aspecto tecnológico
prevalecesse. No volume 2 houve três textos que apresentaram esse aspecto como prevalecente, que foi o texto
“Testes para o diagnóstico da AIDS”. Já no volume 3 houve  a presença de apenas dois, como observado no texto. “O
estetoscópio”.
 Já no volume 4, constatamos que apenas um texto apresentava o predomínio  do aspecto tecnológico, que foi o texto 
“O GPS”
Diante do constatado, percebe-se a frágil predominância do aspecto tecnológico nos textos complementares, já que se
apresenta como uma temática de difícil abordagem, sendo que trabalhar temáticas com esse víeis não é uma tarefa
simples.
 
3.4Prevalece à interação entre a Ciência e a Sociedade
 
A presença de textos que relacionam aspectos científicos com sociais nos textos complementares do volume 1, apenas
quatro apresentaram tal relação. Assim, quando as analisamos, notamos que questões referentes aos recursos naturais
sobressaíram-se, como foi observado, por exemplo, no texto “A biodiversidade”.
A presença da interação entre os aspectos científicos e sociais estavam evidentes em 13 textos analisados do volume 2.
Desses, observamos que a sua está relacionados com temáticas que retratam sobre saúde, como podemos observar no
texto “Outras doenças transmitidas por bactérias”.
No Volume 3, a relação entre Ciência e Sociedade foi perceptível em 16 textos analisados, sendo que a maioria, assim
como no volume 2,  estavam voltados para questões de saúde, como notamos no texto “Febre: uma defesa que pode
ser perigosa” e  “Transplantes”.
Já no volume 4, verificamos a presença de 11 textos que apresentasse tal relação. Os textos contemplados nessa
categoria abordavam temáticas diferenciadas, como podemos perceber nos textos “Marchas da bicicleta” e “Cuidado
com a eletricidade estática”.
Observamos que a ideia de cidadania referente à formação crítica do cidadão, expressa em muitos textos, seriam
colocadas no currículo das disciplinas científicas como um estado em que as pessoas seriam alfabetizadas
cientificamente, saberiam ler a linguagem em que está escrita a natureza. Por outro lado, o não ser estaria ligado à
incapacidade de fazer uma leitura do universo, dos fenômenos que cercam a vida diária (CARDOSO, 2009). Portanto, o
ensino de Ciências precisaria ser entendido por “uma postura mais holística que contemple aspectos históricos,
dimensões ambientais, posturas éticas e políticas, mergulhados na procura de saberes popular e na dimensão da
etnociências” (CHASSOT, 2003, p. 13).
 
3.5Prevalece à interação entre a Ciência e Tecnologia
 
Tanto no volume 1 como no volume 2, a relação entre a Ciência e a tecnologia não foi visualizada. No volume 3,
verificamos que apenas dois apresentara interação entre os aspectos científicos e tecnológicos, entre eles temos o texto
“Como o médico mede a pressão arterial” e o texto “Exame de urina”.
Já no volume 4, observamos a presença de três textos que apresentasse tal interação. Suas temáticas estavam
vinculadas a aplicabilidade de alguma tecnologia, como observado no texto “As aplicações do eletromagnetismo”.
Podemos perceber que nos textos analisados há uma postura de não refletir sobre a Ciência e o seu produto
tecnológico, trazendo-os apenas como bons e beneficentes para toda a humanidade. Além disso, o tema saúde, que
teve predomínio nos textos complementares analisados nesse artigo, é campo fértil para que isso se concretize. Quando
se abordam os diversos aspectos que envolvem a saúde, diversas inovações tecnológicas – sejam em aparelhos para
diagnósticos, seja em descobertas de medicamentos – são apontadas como a salvação para os males que acometem a
população em geral.
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Observamos também, a prevalência de textos que foquem o engrandecimento da Ciência e seus reflexos na evolução
tecnológica. Tal pensamento é fruto de um sentimento de salvacionismo em relação aos conhecimentos científicos. Isto
é, uma concepção “que as pessoas têm de que a ciência e a tecnologia são capazes de resolver os problemas da
humanidade” (FREIRE, 2007, p. 55). A ideia de que Ciência e tecnologia afetam a humanidade inteira produziria a
necessidade de um constante debate em torno dos malefícios e benefícios advindos do progresso utilitário pela Ciência.
Essa seria “tarefa não apenas para especialista, mas para todos os cidadãos – e especialmente para todos os
professores de Ciência, pela responsabilidade que têm na determinação das concepções que os alunos vêm a adotar”
(OLIVEIRA, 1999, p. 191). A tarefa da educação científica seria também “desenvolver a autoconsciência crítica sobre o
caráter da atividade científica e de suas aplicações e sobre as escolhas com as quais se defrontam seus participantes
responsáveis” (LACEY, 1998, p. 139).
 
3.6Prevalece a interação entre aspectos sociais e tecnológicos
 
A interação dos aspectos sociais e tecnológicos foi pouco presente. Dos 185 textos, apenas três apresentaram tal
relação, uma no volume 1 e duas no volume 2.
Do volume 1, o texto que apresentar tal relação, foi “Tirando o sal da água”. Já no volume 2, encontramos essa
interação no texto “O fim da pesca”.
Percebemos que trabalhar a interação entre o social e tecnológico não é uma tarefa fácil, como já havíamos observado
anteriormente, discutir questões tecnológicas nos textos de Ciências é um entrave, já que pouco é expresso sobre isso.
 
3.7Prevalece à interação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade
 
Dos 185 textos estudados, a relação CTS foi encontrada em seis deles, que se distribuiu da seguinte maneira: um texto
no volume 2 e seis textos no volume 4, sendo que os volumes 1 e 3 não apresentaram em nenhum de seus textos
complementares a relação da Ciência-Tecnologia- Sociedade.
No volume 2, o único texto que conseguiu relacionar os aspectos da tríade CTS foi o texto intitulado como “As plantas
transgênicas”. Esse texto, se preocupa em discutir os aspectos científicos, tecnológicos e sociais que envolvem essa
temática, preocupando-se em trabalhar as pós e contras que envolve esse tema tido como polêmico.
No volume 4 tivemos cinco textos: “ O laser ”, “Interdependência cultural”, “Raios e trovões”, “Radioatividade”, “A
nanotecnologia” e “O coletor solar”. Todos eles se preocuparam em retratar, de modo breve e ilustrativo, as relações
entre a Ciência, por meio de explicações científicas das temáticas abordadas, com o víeis tecnológico, através de
explicações de embasamento tecnológico, referente ao aparato que envolve o assunto em questão, com o aspecto
social, por meio de explanações a cerca da influência sociais que permeia os temas explicitados, permitindo com que,
por intermédio da interação Ciência-Tecnologia-Sociedade, seja proporcionado um ambiente de discussão, com a
finalidade de escutar e entender as ideologias dos alunos e, a partir disso, promover um ambiente promissor, no que
tange a formação para a cidadania.
Tais textos merecem nosso destaque pelo fato de ter conseguido em sua estrutura relacionar aspectos significativos da
Ciência-Tecnologia-Sociedade que contribuem para iniciar o processo de informar e formar um cidadão com
conhecimento para ser atuante na sociedade. Os textos vão além do seu cunho informativo, sendo de grande ação
reflexiva, já que objetiva despertar no leitor seu senso crítico. É importante frisar que para isso ocorrer é necessário que
o professor destaque a importância desse texto complementar e interligue na sua aula, com o conteúdo estudado, como
também, que o aluno mostre-se aberto para construir e discutir as novas informações adquiridas.
No entanto, mesmo conseguindo relacionar esses três aspectos, tais textos complementares avançam pouco na
reflexão em torno das desigualdades sociais quanto ao acesso aos saberes e produtos científico-tecnológicos. Além
disso, explanam com fragilidad4e sobre a dependência atual da humanidade em torno da Ciência e suas inovações
tecnológicas. Assim, quando não se abre espaço para críticas e reflexões, o livro didático passa uma visão de ciência
absolutista, inquestionável e imprescindível.
O método científico é operacionalizado, então, para conferir e consolidar o saber científico moderno, derrubar teorias,
promover alguns em detrimento de outros, produzir saberes e validar verdades (STENGERS, 2000; LATOUR, 2000).
Nesse exercício, haveria uma prática de desqualificação daqueles/as que não se posicionam em tal sistema de
racionalidade. Segundo Cardoso (2012), desqualificado para Ciência é tudo aquilo que não é científico. Com isso,
produz-se o sujeito desqualificado cientificamente, que seriam os não-científicos, que “não explicam os acontecimentos
por meio dos conhecimentos científicos, que possuem crenças religiosas ou crenças não testadas cientificamente, que é
afeito aos mitos e às lendas. É, ainda, um sujeito que não se baseia em fatos ou em verdades comprovadas, é o outro
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da Ciência” (CARDOSO, 2012, p. 223).
 
IV Considerações Finais
 
O livro didático está fortemente presente no cotidiano do aluno, e visto como um dos materiais mais importantes para os
estudantes. Assim, percebe-se a importância desse recurso possuir contextualizações que venham a contribuir com a
formação crítica dos discentes, fornecendo informações que os apoiem em decisões importantes. Para conseguir essa
construção, faz-se necessário que os livros didáticos apresentem uma visão pautada nas relações Ciência – Tecnologia
– Sociedade, contribuindo para que a educação atual seja atuante no processo de construção de uma sociedade crítica.
De acordo com as análises realizadas, observamos que aspectos referentes à Ciência são predominantes nos textos.
Definições de conceitos e explicações científicas constituem o foco do corpo dos textos complementares. Na maioria
deles, observamos que os aspectos científicos fazem uma interação predominantemente com aspectos sociais,
construindo um forte vinculo entre a Ciência e a sociedade.
As temáticas de cunho social estavam fortemente presentes nos textos. Algumas vezes, esses temas sociais eram tidos
como responsáveis por predominar no corpo textual. Outras vezes, estavam vinculados a aspectos científicos, variando
a sua intensidade de prevalência, mas eram expostos de maneira significativa e com a finalidade de apresentar
informações importantes para os alunos, com o caráter de contribuir para a sua formação.
Percebemos também que as questões tecnológicas foram pouco trazidas nos textos, não eram trabalhados como
aspecto central, permanecendo sempre exposto de maneira simples, como um segundo plano, sendo apenas um
complemento das informações científicas que esses textos possuíam.
Assim, entendemos então que, para atender as expectativas de uma educação orientada a partir do enfoque CTS,
existe a necessidade de uma melhor elaboração do corpo dos textos complementares. Eles precisam interagir da
melhor maneira os três aspectos que compõe a tríade, podendo variar na sua intensidade, mas sempre focando em
contemplar a problematização da Ciência – Tecnologia – Sociedade, já que tal ação contribui para formar estudantes
que deixam de ser elementos passivos no processo de ensino e aprendizagem e tornam-se capazes de atuar
criticamente na sociedade em que vivem. 
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