
Recebido em:
16/05/2017

Aprovado em:
23/05/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

AVALIAÇÃO DA PERSPECTIVA CTS NOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO DE BIOLOGIA

JULIANA PRUDENTE SOUZA NASCIMENTO
TAINAN AMORIM SANTANA

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo

O Livros Didático (LD) é um recurso muito utilizado pelos professores e alunos nas escolas brasileiras, para facilitar a
compreensão e complementação de informações no LD, temos os Textos Complementares (TC) abordando aspectos
de Ciência-Tecnologia-Sociedade, que permite a construção de uma visão crítica, reflexiva e ativa. Assim, esta
pesquisa objetiva identificar as relações CTS nos TC presentes em quatro LD de Biologia. Para tal, realizou-se três
etapas: seleção do LD; identificação dos TC, e, análise dos mesmos. Diante dessa análise, percebeu-se que é
necessário a presença mais efetiva de TC com viés CTS, a fim de contribuir para a formação crítica do nosso aluno,
formando-o para tomar decisões perante as problemáticas vivenciadas.

Palavra-Chave: Livro Didático, CTS, Ensino de Biologia.

Resumen

Los libros didácticos (LD) es un recurso muy utilizado por los profesores y estudiantes en las escuelas brasileñas, para
facilitar la comprensión y la información suplementaria en LD, que textos complementarios (TC) abordar los aspectos
de la Ciencia-Tecnología-Sociedad, lo que permite la construcción un punto de vista crítico, reflexivo y activo. Por lo
tanto, esta investigación tiene como objetivo identificar las relaciones CTS en TC presente en cuatro Biología LD. Con
este fin, se llevó a cabo en tres etapas: la selección LD; identificación de TC, y su análisis. Teniendo en cuenta este
análisis, se dio cuenta de que es necesaria la presencia más efectiva de TC con sesgo CTS con el fin de contribuir a la
formación crítica de los estudiantes, por lo que es para tomar decisiones ante los problemas experimentados

Palabras clave: Libro de texto, CTS, la enseñanza de la biología.

INTRODUÇÃO
O Livro Didático (LD) é um recurso muito utilizado pelos professores e alunos nas escolas brasileiras. Isso possa ser
justificado, por ser um recurso de fácil acesso e utilizado rotineiramente como guia para o ensino e aprendizagem nas
aulas, por isso faz-se necessário sua constante atualização. Segundo Kaap et al. (2015), pesquisas demonstram que
o LD possui uma elevada influência no âmbito escolar, demonstrando ser um material didático peculiar para o
processo de ensino e aprendizagem.
Sendo assim, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) surge como um dos principais responsáveis pela
constante atualização do LD, subsidiando o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções
de livros aos alunos da educação básica, enquanto que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) orientam para
uma educação contextualizada, incentivadora e capaz de proporcionar a aprendizagem, além de nortear os docentes
para novas metodologias e abordagens.
Nessa busca pela constante atualização inovadora do LD, o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) surge
para proporcionar uma visão crítica, reflexiva e ativa acerca do que está estudando. Nesse sentido, essa prática
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facilita a compreensão de situações do cotidiano dos alunos, tornando o processo de ensino e aprendizagem
significativo e estimulador, além de contribuir para a formação crítica dos alunos, contribuindo para torna-los cidadãos
atuantes na tomada de decisões das situações que permeiam seu dia a dia (SANTOS, 2001). Pensando nessa
perspectiva, refletimos que com a presença dos aspectos característicos do movimento CTS nos textos
complementares (TC), permitirá com que haja uma discussão crítica acerca da temática estudada, permitindo com que
os alunos se tornem interativos e dialoguem perante as problemáticas surgidas, contribuindo assim, para a formação
de cidadão capazes de compreender diversos aspectos presentes no seu cotidiano.
Diante disso, o presente trabalho objetivou identificar a presença da relação CTS nos TC em quatro LD de Biologia, já
que perceber a existência desses textos e se os mesmos apresentam aspectos CTS em sua organização, é crucial
para verificarmos se os LD analisados apresentam em sua estrutura uma composição crítica, que venha a contribuir
com a formação dos alunos voltada para tomada de decisão.

METODOLOGIA

Para atingir o objetivo proposto, todos os LD analisados foram lidos de forma integral e os dados foram organizados
em três etapas:

1. Seleção e identificação dos LD: nome dos livros, autores, editoras e ano (Quadro 1).

LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO SELECIONADOS

LIVRO
DIDÁTICO INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

LD1 LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia
Hoje. 13º edição. São Paulo: Editora ética, 2001.

LD2 JÚNIOR, C. S.; SASSON, S. Biologia. 8ª edição. São
Paulo: Editora Saraiva, 2010.

LD3 UZUNIAN, A.; BIRNER, E. Biologia. 3ª edição. São
Paulo: Editora Harbra, 2005.

LD4 PAULINO. W. R. Biologia atual. 14ª edição. São
Paulo: Editora ática, 2002.

Quadro 1. Livros Didáticos do Ensino Médio analisados.

2. Após selecionar os livros, verificar presença de TC, selecioná-los e realizar a leitura de todos eles; e, por fim,

3. Analisar a relação CTS presente nos TC, de acordo com as categorias de Santana e Cardoso (2015), que são:

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.

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
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grande significância para a formação crítica dos leitores.
Como pode ser observado no quadro 1, a análise foi realizada em quatro LD de Biologia, de diferentes autores e anos.
Esses livros foram escolhidos pelos pesquisadores por serem tais coleções utilizadas nas escolas públicas (estaduais)
do município de Itabaiana/Sergipe, e tal verificação foi realizada durante as disciplinas de os estágios supervisionados,
em especial, na disciplina de estágio supervisionado em Biologia 1, que é o momento do estagiário conhecer as
escolas que fornecem o ensino de Biologia, bem como toda sua estrutura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificação dos LD

Como é sabido, foram analisados quatro LD de Biologia (Quadro 1), os quais foram lidos de forma cautelosa para
verificar a existência ou não de TC, e se os mesmos apresentavam as relações CTS, a partir das categorias descritas
acima.

Ter essa preocupação com a composição do LD é crucial, pois de acordo com Romanatto (2004), o LD é um recurso
significativo para o processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar, sendo que, sua eficiência depende,
todavia de uma adequada escolha e utilização por parte dos docentes e/ou discentes. Além do que, segundo
Horikawa e Jardilino (2010), o LD pode modificar a realidade da educação para futuras gerações e quando o mesmo
apresenta em sua composição aspectos significativos do movimento CTS, como nos TC, permitirá também contribuir
para estimular a construção de uma visão crítica e ativa do aluno acerca dos conteúdos estudados, permitindo uma
formação coerente do cidadão.

O movimento CTS nos TC

Todos os LD analisados, apresentaram TC distribuídos em todos os capítulos (Quadro 2), os quais estão inseridos
entre um e outro conteúdo abordado. Vale ressaltar que a presença de TC deve auxiliar na compreensão do conteúdo
em questão, uma vez que eles facilitam a construção do conhecimento. Os TC além de direcionar o entendimento do
tema, proporciona um ambiente instigador de discussão, pois, em geral, apresentam informações extras e/ou
complementares que auxiliam no processo dialógico educativo (STRIEDER e KAWAMURA, 2007).

LIVRO DIDÁTICO QUANTIDADE DE TC

LD 1 70

LD 2 75

LD 3 195

LD 4 72

Quadro 2: Distribuição de TC presentes nos LD selecionado.

Relação CTS

De acordo com os quatro LD analisados (Quadro 1), pode-se constatar que houve a predominância de aspecto de
cunho científico, caracterizado pela presença de conceitos, termos e denominações científicas. Não perceptível o
elemento de cunho social e tecnológico, visto que, ambos atribuídos ao desenvolvimento da cidadania, como
observado no quadro abaixo (Quadro 3).

CATEGORIAS QUANTIDADE TOTAL

Aspectos apenas de cunho científicos 269 textos complementares.

Em nenhum dos LD foi
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Aspectos apenas de cunho sociais perceptível.
Aspectos apenas de cunho
tecnológicos

Em nenhum dos LD foi
perceptível.

Aspecto de cunho cientifico e social Em nenhum dos LD foi
perceptível.

Aspecto de cunho cientifico e
tecnológico

Em nenhum dos LD foi
perceptível.

Aspecto de cunho social e
tecnológico

Em nenhum dos LD foi
perceptível.

Aspectos Científicos – Tecnológicos
– Sociais 100 textos complementares.

Quadro 3. Categorias e quantidade
total de cada categoria analisada.

Para melhor compreendermos tal
distribuição, apresentada no quadro 3,
de acordo com as categorias
utilizadas, observamos que em
relação a categoria referente a
Prevalência dos aspectos científicos,
notou-se que, no LD 1 dos 70 TC
analisados, 54 apresentaram cunho
cientifico, desses, alguns intitulados
como: “As divisões da biologia” (p.31),
“Proteína e grau de parentesco”
(p.63), “Outras funções do Glicocalix”
(p.115). No LD 2, obteve-se 75 TC,
sendo que 68 apresentaram cunho
científico, alguns nomeado como:
“Colesterol no sangue” (p.56),
“Respiração e respiração celular”
(p.219 e 220), e “Vírus com DNA e
com RNA também” (p.284 e 285). No
LD 3, havia 195 TC, sendo que 102 de
cunho científico, alguns nomeado
como: “Fenótipo Bombaim” (p. 77), “A
importância do crossing-over” (p. 128)
e “Classes fenotípicas, triângulo de
Pascal e binômio de Newton” (p.210 e
211). No LD 4, apresentou-se 72 TC,
sendo que, 45 de cunho científico,
com a seguinte titulação: “Um ovo
muito especial” (p.50), “Genes letais”
(p.76) e “ecossistemas dependentes”
(p.204).

Diante do exposto, podemos perceber a presença de termos científicos, que, embora não devam ser apresentados
como exclusivos dentro de um texto, são importantes para o saber dos alunos, já que de acordo com Fonseca (2007),
o conhecimento científico tem o poder de ser entendido com uma prática social, econômica e política, e é mais
conhecido como um fenômeno cultural ao invés de um sistema teórico-cognitivo. Posto que, a ciência está no dia a dia
da sociedade, nas tomadas de decisões.

Em relação a categoria Prevalência de aspectos sociais não foi perceptível em nenhum LD analisado, a presença de
cunho social, assim como também não foi perceptível nenhum TC que esteve condizente com as categorias
Prevalência da interação dos aspectos científicos com os sociais, como também, com a categoria Prevalência da
interação dos aspectos científicos e tecnológicos. A categoria Prevalência de aspectos tecnológicos também não foi
perceptível em nenhum LD analisado a presença desse aspecto. Fato que chama atenção, pois na atualidade vemos
que, a tecnologia está bastante presente no cotidiano das pessoas. Segundo Cantú (2005) “o desenvolvimento
tecnológico tem provocado profundas modificações nos modos de vida da sociedade contemporânea. A cada dia,
deparamo-nos com novos aparatos tecnológicos e sistemas, sendo que, em particular, as áreas de telecomunicações
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e informática têm presenciado avanços até bem pouco tempo inimagináveis. Esta revolução tecnológica constitui um
elemento essencial para a compreensão da nossa modernidade, na medida em que cria formas novas de socialização
e, até mesmo, novas definições de identidade cultural e coletiva. ”

Prevalência dos aspectos sociais e tecnológicos: Não foi perceptível a ocorrência desse aspecto em nenhum LD
analisado. A falta de textos complementares sociais e/ou tecnológicos, é um fato que merece atenção. Visto que,
atualmente a tecnologia tem interferido no ambiente, nas questões sociais e influenciando no comportamento humano,
assim como desenvolvendo técnicas que discutem e resolvem as necessidades da sociedade, ambos estão
interligados. Afirma, Santos e Mortimer (2002), a tecnologia está associada no processo de dominação do homem em
buscar pelos seus ideais, indo além do funcionamento, conhecimento e explicações tecnológicas.

No tocante a categoria que se preocupa com uma interrelação completa entre a tríade CTS, que é a categoria
referente a Prevalência da interação dos aspectos científicos, sociais e tecnológicos, foi identificado que no LD 1, não
foi perceptível a presença de CTS diante dos textos analisados, mas no LD 2, foram perceptíveis 7 TC com aspecto
CTS, esses nomeados como: “A pele e o sol” (p.330 e 331), “Culturas de células” (p.342) e “Proteínas que imunizam”
(p. 69 e 70). O LD 3 pode-se observar a presença de 50 TC de relação CTS, alguns nomeado como: “A detecção do
vírus HIV (causador da AIDS) em humanos” (p.272), “A biomassa como fonte de energia” (p.422) e “tecnologia +
bagaço de cana = aumento na transformação energética” (p.425). Vale destacar que, TC de cunho CTS estão
destacados no LD como “Tecnologia e Cotidiano”. Já no LD 4, foram perceptíveis a presença de 43 TC com
abordagem CTS, alguns nomeado como: “Ciganinha: por enquanto, só com herbicidas” (p. 18), “Criptorquidia: a
retenção dos testículos” (p.31) e “Terapia gênica” (p.118).

Pode-se observar que no LD2, LD3 e LD4 houve ocorrência de TC relacionados a CTS, já no LD1, não foi perceptível.
Contudo, podemos notar que pela quantidade de textos complementares inseridos em cada LD, ainda há uma
resistência ao inserir aspectos relacionados a essa temática.

A presença de CTS nos textos complementares nos LD é significativo, pois levam os alunos a uma reflexão e
ampliação do conteúdo que está sendo abordado, além de possibilitar uma aproximação da realidade que o aluno está
inserido. Vivemos em um ambiente que a ciência está ligada com a tecnologia e consequentemente, incluindo a
sociedade. Sendo assim, o movimento CTS visa a formação do cidadão com um olhar crítico, ativo e reflexivo que
possa atuar nas tomadas de decisões perante a sociedade. Como afirma Pinheiro et. al (2007), o avanço da ciência e
tecnologia ocasionou várias mudanças na sociedade, em níveis econômicos, sociais e políticos. É valido frisar, que os
alunos precisam saber suas causas e consequências contextualizadas desses avanços. Por isso que a sociedade
está intimamente ligada e ampliada para uma ação reflexiva.

Podemos notar que houve um avanço na predominância de CTS nos LD analisados neste trabalho, diferente do
observado e analisado em Prudente et al. (2016), que não identificaram nenhuma presença de abordagem CTS nos
livros que usaram como objeto de estudo.

Assim, verificar que em um LD houve uma presença significativa de TC que tratem de temáticas que envolvam
aspectos relacionados a Ciência, Tecnologia e a Sociedade, permite com que o professor se utilize desse material
para promover nas suas aulas discussões e ampliação das temáticas apresentadas, buscando sempre uma
construção crítica do conhecimento e uma formação dos alunos mais ativa e atuante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notório que o LD participa do processo ensino e aprendizagem dos alunos, como também da rotina de sala de aula
dos professores. Visto que, é um dos instrumentos mais acessível para nortear os conteúdos. A partir dos dados
obtidos, observa-se que a maior parte dos LD de Biologia analisados apresentaram-se TC abordando CTS. Fato que
chama atenção, pois os textos complementares auxiliam na compreensão dos conteúdos discutidos.

Como o LD é um dos recursos mais utilizados, o mesmo deve ser estruturado e confiável. O professor deve estar apto
a observar possíveis falhas que podem surgir nesse material de apoio. Porém, não se deve utilizar somente esse
instrumento, é preciso consultar outras fontes bibliográficas. A seleção dos LD pelo professor é uma alternativa que
pode ser eficiente para melhorar na aprendizagem dos alunos.

Ficaram evidentes um número maior da presença de conhecimento cientifico nos textos complementares. Sendo
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assim, é significativo que o professor busque outros métodos de ampliar os conhecimentos para que os alunos
possam construir conhecimento e então, torna-se um agente crítico, reflexivo e ativo na sociedade.

É válido destacar alguns pontos para a utilização de movimento CTS, e uma delas é observar a contextualização do
local e a formação de professores. Sabemos que, o professor pode buscar alternativas para auxiliar em suas aulas,
uma delas é a implementação de textos complementares voltadas a realidade dos alunos e essa perspectiva CTS
condiz com a necessidade de ser interdisciplinar. Segundo Pinheiro et. al. (2007. p.81):

A necessidade de temas CTS serem incluídos na formação inicial e continuada dos
professores, para que estes possam contribuir mais adequadamente para melhorar e
inovar o ensino das ciências, visando conseguir uma alfabetização científica e tecnológica
mais ajustadas às suas necessidades.

Assim, vale ressaltar que, para formar cidadãos preparados para tomar decisões perante a sociedade é necessário
que haja uma alfabetização científica, como também uma revisão e análise sobre os aspectos que compõe o LD e que
contribui para tal alcance. Assim, defende-se a construção de TC que abordem a tríade CTS, como também, TC que
discutam aspectos de relevância social, contribuindo para que o professor possa construir em suas aulas um ambiente
de diálogo e reflexão e, não apenas, a prevalência da Ciência como o eixo fundamental da construção das aulas de
Biologia, pois, nos dias atuais, grita-se pela necessidade de aulas dinâmicas, reflexivas e acima de tudo, que venha
para contribuir não só com a formação acadêmica.
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