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Resumo

Este artigo ora apresentado objetiva analisar três livros didáticos do 6º Ano do Ensino Fundamental.
Os livros avaliados são utilizados por escolas da Rede pública do Estado de Alagoas. Avaliaremos,
portanto, como o tema “Poluição dos manguezais”, é abordado nos referidos livros didáticos. O
interesse pela temática surge a partir de visitas in loco no mangue do município de Jequiá- AL, nas
quais observou-se que as comunidades ribeirinhas contribuem para degradação deste ecossistema,
devido a isso, nos inquietou observar como esse tema está sendo tratado nas escolas do município, e
mais especificamente nos livros didáticos. Utilizamos como metodologia a análise documental. Nestas
análises percebemos que o tema poluição do solo do manguezal é vagamente tratado nos livros, ou
em alguns compendios não é estudado.

Palavras-chave: Livro didático de Ciências.Problemas ambientais.Manguezais.

Abstract

This article presented objectively analyze three textbooks of the 6th year of Elementary School II, the
books evaluated are used by schools the network publishes the State of Alagoas. was evaluated,
Therefore, it looks into how the subject is dealt with in school coursebooks. The interest by theme
arises emerged starting, an on-site visit was made to the Jequiá-AL mangrove, in which observed
communities that contribute for degradation of this ecosystem, due to this outcome, it was considered
observe how this theme is suggested in schools this city, and more specifically in the texbooks. Was
used as methodology the documentary analyze. In these analyzes it was understood that the theme
"Soil Pollution of mangrove" is little mentioned in the textbooks, or in some is not studied.

Key words: Textbook science. Environmental problems. Mangroves.

Resumen

Este artículo se presenta con el objetivo de analizar tres libros didácticos del 6º curso de enseñanza
primaria. Los libros evaluados son utilizados por escuelas de la Red pública del Estado de Alagoas.
Evaluaremos, por lo tanto, como el tema "Contaminación de los manglares", se aborda en dichos
libros didácticos. El interés por la temática surge a partir de visitas in loco en el manglar del municipio
de Jequiá - AL, en las cuales se observó que las comunidades ribereñas contribuyen a la degradación
de este ecosistema, debido a ello, nos inquietó observar cómo ese tema está en las escuelas del
municipio, y más específicamente en los libros libros didácticos. Utilizamos como metodología el
análisis documental. En estos análisis percibimos que el tema contaminación de suelo de manglares
es vagamente tratado en los libros, o en algunos compendios no es estudiado.

Palabras clave: Libro didáctico de Ciencias. Problemas ambientales. manglares.

1. Introdução

O presente tema surge a partir das reflexões provenientes das aulas na disciplina de Conservação e
Manejo de Recursos Naturais na qual podemos analisar livros didáticos da área de Ciências, mais
especificamente do 6° ano do Ensino Fundamental II, a partir dessas análises percebemos que o
tema “Poluição de solo de manguezal” é vagamente tratado, ou em alguns compêndios, não são
tratados.

Com isso, o trabalho objetivou a análise comparativa de três livros didáticos do ensino fundamental II
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utilizados nas escolas da Rede Estadual em Alagoas, sendo eles: Tempo de Ciências, Ciências Novo
Pensar e Observatório de Ciências, todos do 6° ano, período em que se encontra a discussão do
tema para uma observação mais detalhada sobre como esse conteúdo é abordado em sala de aula.
Os livros avaliados são utilizados por escolas da Rede pública do Estado de Alagoas.

Além da ausência da temática nos livros, constatou-se da mesma forma, que os docentes não
trabalham o tema em sala de aula, sabendo da relevância do manguezal, sobretudo para as espécies
que vivem na costa. Por ser um ecossistema costeiro e de transição entre o continente e o mar,
sujeito ao regime das marés, apresenta um solo lodoso caracterizado pela alta concentração de
matéria orgânica e pela baixa circulação de oxigênio (VARJABEDIAN, 1995).

Ainda de acordo com o mesmo autor, o manguezal apresenta em sua composição florística a
predominância de espécies halófitas (adaptadas ao ambiente salino), além da vegetação de espécies
rasteiras como gramíneas e pequenos arbustos.

No entanto, a poluição do solo do manguezal tem sido um dos principais problemas enfrentados por
esse ecossistema, compreendendo que sua distribuição faz parte de um hotspot mundial, a Mata
Atlântica, e tem sido pouco abordado nos livros didáticos das escolas de educação básica (DANTAS,
2017).

Compreendemos que essa seja uma temática de grande relevância para se discutir nas escolas
pública alagoanas, sabendo que o estado de Alagoas conta com uma vasta extensão costeira de
Manguezais, ambientes costeiros, sendo uma mistura da água salgada proveniente das marés e da
água doce continental (YOKOYA, 1995).

Vale ressaltar também, que estes proporcionam nichos para os diversos grupos de animais que o
utilizam para alimentação, reprodução, desova e crescimento, além de servirem como protetores
costeiros contra a erosão atenuando a força das marés, e ainda fazendo parte da Mata Atlântica
devido a sua distribuição, considerado um hotspot mundial.

Leff (2009) ressalta a relevância da Educação Ambiental - EA para alertar os indivíduos sobre os
desastres ambientais que ocorrem na natureza, para que haja uma idealização para os problemas
que ocorrem no ambiente, ou seja, os cidadãos devem colaborar com possíveis soluções para estes
infortúnios, considerando os fatores que implicam em seu estilo de vida.

Com isso, é importante destacar através dos livros didáticos não só sobre a importância do
manguezal, mas também sobre os principais problemas que afetam esse ecossistema e como
podemos agir de maneira correta/consciente. Lacerda (2004) destaca sobre a influência das áreas
adjacentes aos manguezais por ser ambientes de maior conflito ambiental, decorrentes da expansão
urbana/comunidade, carcinicultura, monoculturas, entre outros.

Desse modo, o presente trabalho visa analisar como a poluição do solo por resíduos sólidos dos
manguezais é abordada nos livros didáticos citados e/ou como esse tema deveria ser abordado como
um conhecimento complementar para o conhecimento básico dos alunos do ensino fundamental II,
com ênfase em subsídios para a atuação da EA na vida dos indivíduos.

Nesse sentido, o trabalho preconiza ideias e debates que fomentam ações educativas para o meio
ambiente, levando em consideração os aspectos reais da sala de aula e do estilo de vida de cada
aluno. Metodologicamente organizamos este artigo em três itens que acreditamos ser relevantes para
essa discussão: 1) No primeiro item está compreendido uma breve Introdução apresentando os
aspectos a serem discutidos no trabalho, destacando os tópicos: I. Educação ambiental como
ferramenta importante para a manutenção do meio ambiente, II. O manguezal e a poluição por
resíduos sólidos, e o III. A utilização da educação ambiental nos livros didáticos contra descarte de
resíduos sólidos nos Manguezais. 2) Já no segundo tópico, surgiu a necessidade de expor nos
materiais e métodos: Analise documental; e a Seleção dos Livros e Observações; 3) No terceiro ponto
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nos resultados e discussões, se pode observar os Resultados da Seleção dos livros e critérios de
análise; A poluição do solo do manguezal como uma abordagem nos livros didáticos. Nas
considerações finais deste artigo discutimos a relevância de se trabalhar a educação ambiental no
ensino fundamental com ênfase no conteúdo para o descarte de resíduos sólidos.

I. Educação Ambiental como ferramenta importante para a manutenção do meio ambiente

Neste trabalho compreende-se a magnitude da ferramenta de ensino de Educação Ambiental para
formação dos indivíduos, como fator importante na mudança dos efeitos gerados pelas imprudências
humanas ao longo dos anos, neste contexto ressalta-se a Lei n° 6.938, que instituiu a Política
Nacional do Meio Ambiente, que exprime no seu artigo 2° a vontade de promover a “educação
ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la
para a participação ativa na defesa do meio ambiente”.

Para além dessa legislação, nos reportamos a própria Constituição Federal de 1988 que menciona a
Educação Ambiental como um componente fundamental para a qualidade de vida no Meio Ambiente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. (...)

VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente, (...)

Diante dessa legislação, entendemos a importância da implementação de uma Educação Ambiental
nas escolas, sobretudo no estado de Alagoas que esteja comprometida com a preservação do
ecossistema do nosso litoral com a prática efetiva das leis juntamente com o auxílio da Educação
Ambiental, onde poderemos ter resultados para com a preservação dos manguezais e uma atuante
educação das comunidades ribeirinhas, bem como o respeito de toda a sociedade que faz usufruto
deste ecossistema.

Nesse contexto, ressaltamos a relevância da discussão nas escolas alagoanas sobre a preservação
do ecossistema manguezal para o meio ambiente, devido à importância da preservação desse
ecossistema para inúmeras espécies que utiliza este recurso como fonte natural de sobrevivência.

Considerando a pertinência do tema, nos inquieta observar como os livros didáticos das escolas em
Alagoas estão tratando o tema. Avaliamos, portanto, como o tema manguezal é abordado nos livros
didáticos, como o tema “Poluição do Solo” é apresentado nestes materiais e se há formação no
sentido de se preservar o meio ambiente.

A EA é um assunto que deve ser tratado de forma interdisciplinar perpassando todos os níveis e
modalidades de ensino de modo transversal, como se encontra definido nas orientações dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998, p. 29):

Ambas – transversalidade e interdisciplinaridade – se fundamentam na crítica
de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto
de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. Ambas
apontam a complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de
relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. Mas diferem uma
da outra, uma vez que a interdisciplinaridade se refere a uma abordagem
epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a transversalidade diz
respeito principalmente à dimensão da didática.

03/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/poluicao_dos_manguezais_um_problema_ambiental_que_precisa_ser_abo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



De acordo com a declaração de Tbilisi organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), a EA
deve ser transmitida aos jovens, no de contribuir e incentivá-los a debater ideias e ações que possam
amenizar os impactos causados ao meio ambiente, no qual haja o constante estímulo e
desenvolvimento do senso crítico dos indivíduos, pois assim obterá resultados. Segundo Fiorillo
(2011):

Educar ambientalmente significa: a) reduzir os custos ambientais, à medida
que a população atuará como guardiã do meio ambiente; b) efetivar o princípio
da prevenção; c) fixar a ideia de consciência ecológica, que buscará sempre a
utilização de tecnologias limpas; d) incentivar a realização do princípio da
solidariedade, no exato sentido perceberá que o meio ambiente é único,
indivisível e de titulares indetermináveis, devendo ser justa e distributivamente
acessível a todos; e) efetivar o princípio da participação, entre outras
finalidades. (FIORILLO, 2011, p. 126).

Além disso, Leff (2009) expõe que é no âmbito escolar que o indivíduo deve abstrair as dúvidas e
incertezas sobre os impactos ambientais, contribuindo para a construção da identidade dos jovens
permitindo que estes colaborem com respostas aos problemas enfrentados pelo Meio Ambiente.

1.1. O MANGUEZAL E A POLUIÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS

Podemos caracterizar o manguezal como um ecossistema de transição entre oceano e continente,
pertencente ao bioma Mata Atlântica, encontrando atualmente em estado crítico no Brasil, sendo este,
de suma importância para a sobrevivência das pessoas, em especial para as comunidades
ribeirinhas, como também para o meio ambiente, desempenhando papéis de caráter ecológico e
econômico como: Proteção da linha de costa, Retenção de sedimentos carreados pelos rios,
somando-se ao substrato do manguezal, além também de ser responsável pela renovação da
biomassa costeira, segundo Pereira Filho & Alves (1999).

Devido à interação homem-natureza, o manguezal vem sofrendo com o decorrer dos anos, intensa
degradação, para a obtenção de alimento como siris, caranguejos, moluscos, como também a
construção de moradias que favorecem o acúmulo de resíduos sólidos despejados no mangue e
também o despejo de esgoto (PEREIRA FILHO & ALVES, 1999).

Sabendo disso, percebe-se que o manguezal tem sofrido várias modificações, as quais implicam cada
vez mais na perda da vegetação para uso e ocupação do solo, além disso, por se tratar de um
ecossistema do tipo costeiro, sofre bastante impacto devido à ação do homem, que utiliza este
recurso como uma fonte inesgotável, sem tomar os devidos cuidados para sua preservação e
manutenção do meio ambiente (Schaeffer-Novelli, 1995).

Ao longo dos anos o ser humano deixou rastros de sua passagem, sendo a poluição urbana um dos
principais fatores para a destruição do manguezal, gerando esgotos que são lançados de forma direta
ou indireta nos fluxos de água (DERÍSIO, 2007), como também resíduos sólidos.

Os resíduos sólidos são caracterizados como todos os materiais resultantes das sociedades, tendo
como destino final a poluição de corpos D’água, alterando o equilíbrio deste, podendo ocasionar a
morte de organismos, além de torna-se inadequado para o consumo, provocando também a poluição
visual nas margens pela presença dos resíduos.

Assim, a quantidade de resíduos sólidos encontrados no ecossistema manguezal tem causado
grande preocupação devido ao excesso de matéria orgânica que pode vir a causar sérios prejuízos
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para as espécies que vivem e/ou dependem desta vegetação, citando como um dos problemas
ambientais a eutrofização e a contaminação da água e do solo.

Nesse aspecto, apesar de conscientização e a disseminação de informação de diversas instituições
de ensino, como também de organizações não governamentais para a preservação dos manguezais,
estes esforços não têm sido muito eficazes para benefício destes, por ser tratar de um processo
educacional que, se feito de forma contínua, surtirá efeitos a longo prazo.

III. A utilização da educação ambiental nos livros didáticos contra descarte de resíduos sólidos
nos manguezais

Com o intuito de analisar de que maneira a EA voltada para o descarte de resíduos sólidos nos
manguezais está sendo tratada no sistema de ensino-aprendizagem da educação básica em Alagoas,
mais especificamente 6º ano do ensino fundamental II, apresentamos neste trabalho uma análise
realizada em três exemplares de livros didáticos usados nas escolas da Rede pública em Alagoas.

Desse modo, buscamos analisar as diretrizes que possam ser trabalhadas em sala de aula,
respeitando-as, por assim se tratar de um assunto complementar no qual abrange alguns temas da
área das ciências naturais como: A Biodiversidade, a Ecologia dos Ecossistemas, e a Poluição
(sobretudo por resíduos sólidos).

Diante dos problemas atuais como o descarte incorreto de resíduos sólidos e o uso abusivo de
objetos feitos de plástico, há constantes reflexões sobre estratégias para a diminuição do uso destes
pela sociedade, considerando os problemas causados a vida animal e ao ecossistema como a
produção incessante de sacolas plásticas que vêm causando a morte de diversas espécies do meio
aquático e terrestre.

Nota-se a ausência nas escolas públicas, da elaboração de atividades práticas com o intuito de formar
os estudantes para desenvolver ações que amenizem os impactos causados ao meio ambiente,
envolvendo o dia-a-dia dos estudantes com ações e práticas de Educação Ambiental de forma leve,
diferente de ações impostas para estes.

Hoeffel et al (2008) destaca que as escolas públicas podem contribuir como modeladoras do saber da
comunidade por meio da mudança de hábitos dos indivíduos, frente as dúvidas e incertezas sobre os
problemas ambientais decorrentes da falta de educonscientização e políticas públicas, já que o ser
humano depende desta para atender suas necessidades básicas.

2. Materiais e métodos

2.1. Análise documental

Esta pesquisa recorre a uma abordagem qualitativa, baseado em análise documental. Diante da
tentativa de abordar e definir a importância dos dados por meio de documentos se faz relevante
refletir que:

Esta técnica busca identificar informações factuais nos documentos a partir de
questões ou hipóteses de interesse. Como exemplos gerais de documentos,
podem ser citadas: as leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas,
memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, arquivos
escolares, circulares, [...] se recomenda o seu uso quando o pesquisador se
coloca frente a algumas situações básicas: quando o acesso aos dados é
problemático; quando se pretende ratificar e validar informações obtidas por
outras técnicas de coletas (LUDKE et al 1986, p. 46).
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Segundo Gomes (2007), a pesquisa documental esta para além da técnica, pois considera quatro
dimensões que demarcam essa diferenciação, quais sejam: a epistemológica, pois a partir de um
modelo de ciência se avalia se uma pesquisa e ou não científica; a teórica, que considera os
conceitos e princípios que orientam o trabalho interpretativo; a morfológica, uma vez que se estrutura
sistematicamente o objeto de investigação e, por último, a técnica, que se ocupa do controle da coleta
de dados e do necessário diálogo entre eles e a teoria que os suscitou.

Outro fator importante a ser mencionado, trata-se de o documento ser a única fonte de estudo, de
interpretação e, portanto, da produção do conhecimento no método da pesquisa documental.

Entende-se, portanto, a análise documental como um recurso que permite identificar informações em
documentos a partir de questões ou hipóteses anteriormente estabelecidas. De acordo com Ludwig
(2012):

Os documentos, enquanto elementos de pesquisa, são muito importantes, pois
revelam-se como fontes ricas e estáveis, podem ser consultados várias vezes,
servem de base a diferentes estudos, fundamentam afirmações do
pesquisador, além de complementar informações obtidas por meio de outras
técnicas (LUDWIG, 2012, p. 63).

Tal procedimento nos possibilitará o conhecimento e levantamento de informações que, segundo
Laville (1999, p. 162), constituem sempre a provisão de base dos trabalhos da pesquisa,
compreendendo que “[...] os documentos constituem uma fonte de pesquisa estável e rica, pois
permanecem através do tempo, podendo servir de base a diferentes estudos, dando assim mais
estabilidade aos resultados obtidos” (CAPPELLETTI; ABRAMOWICZ, 1986, p. 223).

Os materiais analisados na pesquisa serão: três livros didáticos correspondentes ao 6° ano do Ensino
Fundamental II, onde é abordado sobre tema “poluição do solo”, cujas obras pertencentes a Editora
Moderna, Editora Brasil e Editora FTD S.A, (Tabela 1), averiguando o conteúdo e características que
envolve o descarte de resíduos sólidos, áreas de Mata atlântica mais especificamente o ecossistema
manguezal e a relação destes conteúdos com a utilização da Educação Ambiental.

Justificamos a importância da análise documental nesta pesquisa por considerar significativo o seu
valor nas pesquisas educacionais, quando vinculada a outros instrumentos de investigação,
permitindo que os dados obtidos a partir de um método possam ser aprofundados através de outro,
quando duas ou mais abordagens do mesmo problema produzem resultados similares

2.2. Seleção dos livros e observações

TABELA 1: Lista de Livros Didáticos analisados

LIVRO AUTOR EDITORA ANO DA EDIÇÃO
Observatório de
Ciências (1ª Edição) BRÖCKELMANN R. H. Editora Moderna 2011

Tempo de Ciências

(2ª Edição)
PASSOS E. ; SILLOS A. Editora Brasil 2015

Novo Pensar

(2ª Edição)
GOWDAK D. O. ;
MARTINS E. L. Editora FTD S.A 2015

A análise dos livros didáticos sucedeu de acordo com o tema degradação do solo, tendo como base
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os critérios de avaliação do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) caracterizados. Nesse sentido, é
recomendado:

• Analisar se ocorre a abordagem do conteúdo de maneira atualizada;
• Analisar se a problemática é conceituada da forma correta;
• Analisar se o conteúdo é de fácil compreensão e/ou de acordo com o público/série;
• Analisar a presença de elementos gráficos (figuras, tabelas, fotos, gráficos…);
• Analisar a nitidez das imagens presentes no livro;
• Analisar quais consequências sobre o tema podem ser relacionadas ao meio ambiente;
• Analisar quais ações podem contribuir para esses problemas ambientais;
• Analisar se o livro propõe soluções para sanar ou amenizar o problema ambiental citado;
• Analisar se o conteúdo citado utiliza exemplos do cotidiano dos alunos;
• Analisar se há abordagem de atividades prática;
• Analisar a adequação das atividades práticas com o conteúdo;
• Analisar se há referências bibliográficas e indicação de leituras complementares; e
• Analisar a adequação do conteúdo e linguagem à série estabelecida.
• As definições básicas envolvendo o conteúdo “degradação do solo” nos presentes livros, foram

observadas e analisadas de acordo com critérios qualitativos relacionados ao tema. Os
conteúdos foram verificados também, quanto à presença de ilustrações como: gráficos, tabelas,
fotos e figuras; e a adequação do conteúdo à série, através de conceitos relacionados ao
cotidiano dos discentes.

2.3. Área de estudo compreendida

Para uma análise mais detalhada sobre a poluição do solo do manguezal, foi realizada uma visita in
loco, no mangue do município de Roteiro-AL. A área de estudo situa-se ao Sul do litoral do Estado de
Alagoas, entre as coordenadas 10° 0&39;59.09"S e 36° 1&39;28.58"W (IBGE, 2018). É uma área
caracterizada pela baixa altitude e predominância de altas temperaturas que variam ao longo do ano
(CPRM, 2002).

Nas áreas adjacentes ao mangue de Jequiá foi possível notar traços de urbanização e plantio de coco
(principal fonte de renda do município). Para o desenvolvimento da pesquisa foi feita uma análise
comparativa envolvendo o tema poluição do solo em 3 livros didáticos do 6º ano do ensino
fundamental II, Tempo de Ciências, Ciências Novo Pensar e Observatório de Ciências.

Para análise do quantitativo dos resíduos sólidos foram realizados 3 transectos de 20 m² cada, dentro
do manguezal de Jequiá da Praia, seguindo da margem da Lagoa até a área de Apicum.

3. Resultados e discussões

3.1. Resultados da Seleção dos livros e critérios de análise

Ao concluir a análise dos três livros didáticos, foram considerados alguns elementos necessários para
assiduidade do conteúdo, como: a presença de material ilustrativo, adequação da temática à série,
conceitos, ligação da realidade dos discentes ao conteúdo e aos recursos adicionais.

Vale ressaltar, que os conteúdos abordados nos livros se adequam à série apresentada por
possuírem linguagem de fácil compreensão, definição correta dos conceitos expostos nos conteúdos,
além da utilização de recursos visuais e propostas de atividades complementares que contribuem
para a aprendizagem (tabelas 2, 3 e 4).

O tema “degradação do solo” até aqui explanado, também é vinculado a outros temas relacionados ao
com conteúdo exposto, seguido de ilustrações e tabelas, tendo como material extra glossários,
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curiosidades e abordagens que, em sua maioria, fomentam debates que levam a uma visão mais
crítica sobre os problemas até então que passavam despercebidos pelos jovens.

Apenas um, dos três livros analisados, não apresenta proposta de atividade prática a ser realizada
com a turma (livro Tempo de Ciências), mas este apresenta vários outros recursos didáticos e
adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo.

Observa-se ainda, nos três livros, a ausência de exemplos e ideias que relacionam a temática
“Poluição no solo de manguezal”, podendo ocasionar numa abordagem enfadonha, com poucas
ideias a serem discutidas.

Apesar de alguns elementos não serem apresentados nos livros didáticos (como a poluição do
ecossistema manguezal) dentre outros respectivos ecossistemas importantes para a sobrevivência
dos organismos vivos, é importante destacar que a abordagem do conteúdo de maneira geral é
satisfatória, pois possuem textos, elementos visuais e dados atualizados e de forma simplificada.

O que contribuem ainda mais para uma melhor aprendizagem, tanto para o docente, quanto para os
discentes, é mostrar aspectos que envolvam o descarte adequado do lixo, os possíveis destinos
deste, discussões sobre a reciclagem, os problemas envolvendo lixões a céu aberto e as doenças
relacionadas.

Tabela 2. LIVRO 1 (Observatório de ciências)

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS
1 - O conteúdo abordado é atualizado (x) Sim ( ) Não
2 - O livro apresenta o problema ambiental de forma correta (x) Sim ( ) Não
3 - O problema ambiental apresentado é de forma didática e de
fácil compreensão (x) Sim ( ) Não

4 - O conteúdo apresenta elementos gráficos

(x) Figuras
(x) Fotos
(x) Gráficos
( ) Esquemas
( ) Tabelas
(x) Quadros
( ) Outros

5 - As imagens expostas no conteúdo apresentam nitidez (x) Sim ( ) Não
6 - São apresentadas consequências ao meio ambiente
relacionadas ao tema exposto (x) Sim ( ) Não

7 - São apresentados exemplos de intervenção humana que
contribuem para esses problemas ambientais (x) Sim ( ) Não

8 - São apresentadas soluções para sanar ou amenizar o problema
ambiental citado (x) Sim ( ) Não

9 - O conteúdo apresenta exemplos utilizando o cotidiano dos
discentes ( ) Sim (x) Não

10 – O livro apresenta propostas de atividades práticas (x) Sim ( ) Não
11 - A resolução dessas atividades é coerente com o conteúdo
abordado (x) Sim ( ) Não

12 - O conteúdo apresenta referências bibliográficas e indicação
de leituras complementares (x) Sim ( ) Não

13 - O livro apresenta, em geral, conteúdo e linguagem adequado
à série estabelecida (x) Sim ( ) Não

Tabela 3. LIVRO 2 (Tempo de ciências)
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS
1 - O conteúdo abordado é atualizado (x) Sim ( ) Não
2 - O livro apresenta o problema ambiental de forma correta (x) Sim ( ) Não
3 - O problema ambiental apresentado é de forma didática e de
fácil compreensão (x) Sim ( ) Não

4 - O conteúdo apresenta elementos gráficos

(x) Figuras
(x) Fotos
( ) Gráficos
( ) Esquemas
( ) Tabelas
(x) Quadros
( ) Outros

5 - As imagens expostas no conteúdo apresentam nitidez (x) Sim ( ) Não
6 - São apresentadas consequências ao meio ambiente
relacionadas ao tema exposto (x) Sim ( ) Não

7 - São apresentados exemplos de intervenção humana que
contribuem para esses problemas ambientais (x) Sim ( ) Não

8 - São apresentadas soluções para sanar ou amenizar o problema
ambiental citado (x) Sim ( ) Não

9 - O conteúdo apresenta exemplos utilizando o cotidiano dos
discentes ( ) Sim (x) Não

10 – O livro apresenta propostas de atividades práticas (x) Sim ( ) Não
11 - A resolução dessas atividades é coerente com o conteúdo
abordado (x) Sim ( ) Não

12 - O conteúdo apresenta referências bibliográficas e indicação
de leituras complementares (x) Sim ( ) Não

13 - O livro apresenta, em geral, conteúdo e linguagem adequado
à série estabelecida (x) Sim ( ) Não

Tabela 4. LIVRO 3 (Novo Pensar)

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS
1 - O conteúdo abordado é atualizado (x) Sim ( ) Não
2 - O livro apresenta o problema ambiental de forma correta (x) Sim ( ) Não
3 - O problema ambiental apresentado é de forma didática e de
fácil compreensão (x) Sim ( ) Não

4 - O conteúdo apresenta elementos gráficos

(x) Figuras
(x) Fotos
( ) Gráficos
( ) Esquemas
(x) Tabelas
(x) Quadros
( ) Outros

5 - As imagens expostas no conteúdo apresentam nitidez (x) Sim ( ) Não
6 - São apresentadas consequências ao meio ambiente
relacionadas ao tema exposto (x) Sim ( ) Não

7 - São apresentados exemplos de intervenção humana que
contribuem para esses problemas ambientais (x) Sim ( ) Não

8 - São apresentadas soluções para sanar ou amenizar o problema
ambiental citado ( ) Sim (x) Não

9 - O conteúdo apresenta exemplos utilizando o cotidiano dos
discentes ( ) Sim (x) Não

10 – O livro apresenta propostas de atividades práticas ( ) Sim (x) Não
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11 - A resolução dessas atividades é coerente com o conteúdo
abordado (x) Sim ( ) Não

12 - O conteúdo apresenta referências bibliográficas e indicação
de leituras complementares (x) Sim ( ) Não

13 - O livro apresenta, em geral, conteúdo e linguagem adequado
à série estabelecida (x) Sim ( ) Não

Compreendendo da importância da EA para educar a sociedade em ralação ao meio ambiente, a
implementação desta no ensino básico, principalmente nos livros didáticos é um importante aliado
para incentivar o senso crítico dos estudantes e em gerar atitudes que não agrida o meio ambiente,
para que assim a escola possa trabalhar nesses indivíduos uma mentalidade mais prudente para com
a natureza e todos os seres vivos.

Como resultado dessa falta de discussão do assunto nos livros didáticos nas escolas, contribui assim,
para uma sociedade aversa aos problemas do meio ambiente, onde é subentendido que possuímos
um ambiente limpo composto por uma variedade de espécies, mas não é apontado sobre os
eventuais problemas acometidos a esse ecossistema.

3.2. A poluição do solo do Manguezal como uma abordagem nos Livros Didáticos

Frente aos problemas ambientais aqui explanados, evidencia-se a necessidade de se aprofundar
dados sobre a poluição do solo no manguezal nos livros didáticos, para que se possam ser debatidas
soluções para amenizar as causas e efeitos desse impacto no ambiente.

Ao analisarmos os livros foi percebido uma carência quando refere-se a poluição do solo com ênfase
em educar o estudante para conscientizar sobre a poluição feita por ele no dia a dia, o rastro que se
deixa nos ambientes percorrido, os ecossistemas que se contribui poluindo mais todos os dias com
cada pequena atitude errada e com isso tirando a responsabilidade desse indivíduo aos problemas
ambientais, não os fazendo repensar suas práticas e assim não gerando discípulos conscientes, por
consequente uma sociedade que não cobra dos gestores práticas melhores com a natureza.

Nesse sentido, há a privação de algumas diretrizes que podem ser utilizadas para ações em
educação ambiental:

• Ressaltar sobre a poluição do solo do ecossistema manguezal;
• Desenvolver pesquisas sobre os problemas causados pela poluição (eutrofização,

contaminação da água e do solo…);
• Discutir sobre a importância das políticas públicas para o manguezal; e
• Fornecer ações que estimulem os alunos/atores sociais a manifestarem apoio na conservação e

proteção do ecossistema.

Aponta-se ainda, que o tema “poluição do solo” envolve vários temas da biologia, sobretudo, ecologia,
biodiversidade, sustentabilidade e ecossistemas. Devido a isso, observa-se a carência ainda na
incrementação de projetos que estimulem esses conhecimentos em ações de educação ambiental,
fazendo com que o jovem possa atuar para solução dos problemas ambientais, bem como contribuir
para a formação cidadã que opera de forma sustentável no ambiente.

Assim sendo, destaca-se a importância da formação cidadã como a principal ferramenta para
amenizar os problemas enfrentados pelo meio ambiente por meio de um olhar etnobiológico,
relacionando os eventuais problemas ambientais com o contexto social de cada indivíduo, partindo do
pressuposto de que não é apenas conhecer o problema para se conscientizar dele, mas também
conhecer se inserindo no contexto socioambiental para consciência crítica a condição ambiental
(MORIN, 2005).
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Vale mencionar também, que a diversidade cultural implica na maneira como o jovem ver o mundo a
sua volta, compreendendo os fatores, os professores devem saber como repassar as informações
ambientais propostas pelos estudantes, a fim de amenizar o conhecimento híbrido frente os
conhecimentos ensinados em sala de aula.

Desse modo, é necessário que os professores sejam cada vez mais capacitados a contribuir para a
formação cidadã que pense de maneira mais sustentável, estimulando a prática diante de uma
perspectiva individual e de cooperação, ampliando a participação de estudantes atores sociais na
tomada de decisões que contribua para o equilíbrio da relação homem-natureza.

Considerações Finais

O trabalho aqui apresentado explanou sobre a análise comparativa de três livros didáticos do ensino
fundamental II, utilizados nas escolas da Rede Estadual em Alagoas. Os livros avaliados são
utilizados por escolas da Rede pública do Estado, onde nota-se uma subestimação do tema “poluição
do solo” que não apresenta a temática dentro do contexto socioambiental do indivíduo, caracterizando
como a poluição é um fator fortemente relacionado aos ecossistemas, sobretudo, o manguezal.

Podemos notar em nosso estudo a grande importância que possui o manguezal, tanto econômica,
quanto social, no entanto, este sofreu grandes alterações por conta de construções de áreas urbanas
em suas extensões. Com isso os ciclos biológicos naturais dessas regiões são interrompidos,
alterando os padrões de vida animal, com enfoque nas espécies marinhas desequilibrando os
ambientes chamados de “berçários da vida”.

Como se pôde observar o manguezal possui uma vasta extensão, este, portanto, foi, por muito tempo
considerado preconceituosamente um ambiente desagradável, por não possuírem um aspecto físico
atraente, sendo também, alvo de descuidos por parte da população próxima.

Mesmo que o manguezal esteja protegido por lei, este ainda sofre, além do desmatamento, com a
poluição doméstica. Nesse caso a EA atuaria no papel de formação educacional e de sensibilização
para com a população, principalmente no ambiente escolar, focando na importância deste, perante as
questões ecológicas e também sociais, de forma a alertar sobre as políticas públicas e incentivando
as ações coletivas que garantam a melhoria e preservação do manguezal.

Portanto a EA é uma ferramenta fundamental para mudar a relação crítica do ser humano com a
natureza, nesse aspecto, compreende-se que a escola deve formar os indivíduos para viver em
harmonia com o meio ambiente, para isso é necessário o desenvolvimento de atividades que
busquem sensibilizar a sociedade para a preservação e manutenção da vida, buscando
complementar o conhecimento contido nos livros didáticos, sobretudo, com pesquisas realizadas
correlacionado com a realidade dos estudantes, instigando neles o senso crítico, contribuindo para
uma sociedade pensante e consciente, a proposta é ampliar a discussão sobre a Educação Ambiental
nos conteúdo dos livros didáticos distribuídos nas escolas públicas.

Como observado no estudo, os livros didáticos abordaram de forma eficiente o tema poluição do solo,
porém pouco eficaz em trabalhar com o tema específico manguezal, destacando a necessidade de
informações voltadas as reais condições deste ecossistema para estimular novas práticas sociais, a
fim de evitar problemas irreversíveis ao meio ambiente.

A educação para a cidadania reflete na possibilidade de dinamizar a saciedade e motivar a novas
práticas sociais perante as questões ambientais, estimulando uma reflexão sobre nossas ações e em
como podemos contribuir para amenizar os efeitos danosos ao ambiente.

Dessa forma, associar o conhecimento científico com o saber da comunidade sobre a poluição do
solo dos manguezais é de grande relevância para a EA, pois, assim, os educandos sentem-se à
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vontade e mais estimulados a compartilhar suas opiniões e sugestões em relação à atual situação em
que se encontram os manguezais e o que podemos fazer para conservar e preservar estes
ambientes.

Sendo a educação uma forma de permitir que esses indivíduos atuem de maneira correta, que pensa
no ambiente, reconhecendo que os problemas ambientais de escala global também ocorrem em
escala local e que trazem uma série de danos irreversíveis ao meio ambiente e consequentemente a
comunidade, Morin (2006, p.37).

Do mesmo modo em que, ao associar o cotidiano destes com o conteúdo do livro didático, estaremos,
como uma forma de junção e complemento, atuando na EA de forma local, para, posteriormente
expandir os conhecimentos compartilhados entre a sociedade que convive nestes locais. Buscando
compreender todo o histórico desse tipo de habitat, como também, sua importância na sociedade,
como componente da biosfera.

Diante do exposto, podemos salientar a importância de se utilizar ferramentas para auxiliar no
conhecimento em sala de aula, buscando meios didáticos de abordar um conteúdo de forma a “incluir”
a sociedade e conscientizá-la sobre as questões ambientais que envolvem o desenvolvimento e
dependência de animais endêmicos destas regiões, que necessitam desses ambientes naturais
preservados para sua sobrevivência, proporcionando a inclusão e a troca de conhecimentos para
gerar discussões e a formação de opiniões críticas acerca do tema.
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