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RESUMO: Diante da importância das temáticas ambientais para formação do sujeito, nos
propomos a analisar os conteúdos e abordagens sobre Educação Ambiental – EA e
Ecossistema Manguezal em coletâneas de LD de Biologia adotados pelas escolas públicas
de João Pessoa no período de 2000 a 2004. Para esta pesquisa utilizamos como
pressupostos metodológicos elementos da Análise Conteúdo baseado em Bardin (2011).
Ao analisarmos estas obras observamos que há uma predominância das tendências
“ecologistas” nas coletâneas de LD, com exceção de uma coletânea que também aborda
a participação coletiva e a dimensão política, a partir destas obras consideramos
importante a análise destes recursos didáticos, assim como a reflexão crítica das
temáticas ambientais que estão presentes cada vez mais na sociedade contemporânea.
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BETWEEN ENVIRONMENTAL LINES: CONTENT ANALYSIS IN BIOLOGY
TEXTBOOKS IN JOÃO PESSOA, PARAÍBA

ABSTRACT: From the importance of environmental issues for the subject formation we
propose to examine contents and approaches on Environment and the mangrove
ecosystem in collections of biology textbooks adopted by public schools in João Pessoa
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between 2000 and 2004. The research was based on methodological assumptions from
content analysis by Bardin (2011). In these works analysis we perceived a predominance
of "environmentalists" trends in the biology textbooks collections, except for a collection
that also addresses the collective participation and political dimension of this issue. From
this works we consider the importance of analyses the teaching resources as well as
critical reflection of environmental issues that are increasingly present in contemporary
society.

Keywords: Textbooks, Environment Education, Mangrove Ecosystem

INTRODUÇÃO

A possibilidade de mudança proposta pela educação ambiental no âmbito da educação

formal contribui para o engajamento de professores e educandos na problematização da

realidade, envolvendo direta ou indiretamente questões vitais. Nesse sentido, a escola

como parte do processo formativo do sujeito deve contribuir para formação de novos

paradigmas, de maneira que o ensino de Biologia não se detém apenas a um

componente curricular escolar, mais segundo Krasilchik (2004) esta contribui na

formação de jovens para enfrentar e resolver problemas, alguns dos quais com nítidos

componentes biológicos, como a temática ambiental.

O livro didático como importante instrumento metodológico adotado na prática

educacional dos professores também possui inúmeras limitações, sendo importante a

reflexão quanto as suas abordagens dos conteúdos propostos no currículo escolar, assim

como as discussões das temáticas ambientais. Tornando cada vez mais importante

analisar o livro de Biologia, quanto as reflexões das questões ambientais que segundo

Silva e Souza (2011) os enfoques destas temáticas não devem ser apenas quanto aos

fatores naturais – natureza – mas também com as dimensões sociais e culturais que

permeiam a interação do homem com o ambiente.

Nesta pesquisa partimos do pressuposto de que o espaço educacional formal deve

possibilitar a fomentação de processos críticos/reflexivos a respeito do meio onde o

sujeito encontra-se inserido, e a análise da temática ambiental e da abordagem do

ecossistema Manguezal, esta última área de proteção ambiental permanente, nos livros

didáticos (LD) de Biologia da cidade de João Pessoa localizada na região litorânea, é de
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fundamental importância.

Para tanto nos propomos analisar os conteúdos e abordagens sobre educação ambiental

- EA e ecossistema Manguezal em coletâneas de LD de Biologia adotados pelas escolas

públicas de João Pessoa e publicados no período de 2000 a 2004 buscando analisar

durante este intervalo de tempo as divergências e convergências apresentadas pelos

autores nos livros didáticos quanto a estas temáticas.

METODOLOGIA

Este trabalho é parte de uma pesquisa maior que pretende analisar as abordagens de MA

e ecossistema Manguezal em livros didáticos de Biologia utilizados na rede pública de

João Pessoa referente ao período de 2000 a 2010, mas que neste trabalho foram

analisadas apenas obras do período de 2000 a 2004.

A pesquisa utilizou como pressupostos metodológicos elementos da Análise Conteúdo

que é uma técnica ou um conjunto de técnicas que compreendem etapas ou fases que

determinam sua análise. Segundo Bardin (2011) esta compreende três principais frases:

a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados que consiste na

inferência e a intepretação destes.

Na fase de pré-análise dá-se a organização dos documentos tendo como objetivo a

operacionalização e sistematização das ideias iniciais, a qual possui três missões: “a

escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação de hipóteses e dos

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final”

(BARDIN, 2011, p.125 grifo do autor). Inicialmente determinamos os livros didáticos a

serem analisados num intervalo de tempo de 2000 a 2004 os quais foram utilizados na

rede pública de ensino médio da cidade de João Pessoa-PB; nesta parte realizamos uma

leitura “flutuante” do material, procurando reconhecer as possíveis tendências e

indicadores, assim como a frequência destes ao longo do corpo dos documentos

pesquisados. Os livros analisados consistem em 11 volumes dos quais 2 são volumes

únicos (Ver quadro 01).

Quadro 01: Identificação dos livros didáticos utilizados na análise de conteúdo no período de 2000 a 2004.
Coletânea Nome Autor Editora Ano

01 Bio (volume único) Sônia Godoy Bueno Carvalho Saraiva 2000
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Lopes
02 Biologia Atual (3

volumes)
Wilson Roberto Paulino Ática 2001

03 Bio (3 volumes) Sônia Godoy Bueno Carvalho
Lopes

Saraiva 2002

04 Biologia (volume
único)

Wilson Roberto Paulino Ática 2003

05 Biologia (3 volumes) José Mariano Amabis

Gilberto Rodrigues Matho

Moderna 2004

Fonte: Dados da pesquisa.

Num segundo momento realizamos a exploração do material que consiste em realizar uma operação de
codificação e decomposição, na qual os dados coletados são tratados através de recortes, agregação e
enumeração (BARDIN, 2011). A partir da fase inicial de pré-análise buscamos determinar as unidades de
registro e posteriormente a construção das categorias a serem utilizadas a partir de um agrupamento quanto à
semelhança e categorias previamente estabelecidas, para as concepções de Educação Ambiental utilizamo-nos de
Abílio (2010) e para o ecossistema Manguezal de alguns critérios do Programa Nacional do Livro Didático –
PNLD (2012) estabelecido pelo MEC para livros didáticos de Biologia. Ao propormos a análise da abordagem
do Manguezal baseada em alguns critérios do PNLD (2012) para o ensino de biologia, somos passíveis de
críticas já que analisamos coletâneas anteriores a primeira edição deste programa de livro didático para o ensino
de Biologia que se deu apenas em 2009, mas acreditamos que a análise a partir deste nos oferece suportes
discursivos quanto a abordagem desta temática nos LD anterior e posterior a este programa que passa atentar-se
ao nível do ensino médio na educação básica.

Quanto à última fase de interpretação da comunicação, nessa pesquisa foi utilizada a

análise categorial para comunicação em massa que, para Bardin (2011, p.201), “funciona

por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo

reagrupamento analógico”. Ao final, analisamos as diferentes informações fornecidas

pelas categorias e seus componentes para os itens que foram analisados: educação

ambiental e manguezal.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

COLETNIA 01

Nesta obra a autora propôs no sumário do seu livro abordagens relacionado a temática

ambiental principalmente no capítulo referente aos componentes curriculares de ecologia,
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quanto à educação ambiental (ver quadro 02), o volume também apresenta uma baixa

frequência na sua abordagem, possuindo um enfoque na necessidade da “tomada” de

consciência pelo sujeito e principalmente o respeito como forma de proteção da natureza.

Para esta temática percebemos uma tendência da valorização do sujeito enquanto ser

social no campo ambiental que se aproxima de Freire (2008) ao conceber que a

educação como prática da liberdade é também um ato de conhecimento, visando à

aproximação crítica da realidade, uma conscientização. Que de acordo com alguns

autores este constitui um dos principais debates no campo da educação ambiental, a

“educação emancipatória” na qual o sujeito “toma” consciência criticamente da realidade

que se encontra inserido e a partir desta procura transformá-la, deixando aquela visão

romantizada da necessidade de restabelecimento da ligação com a natureza sob uma

intensa visão naturalista.

Quadro 02: Categorias e unidades de registro referentes a temática educação ambiental na coletânea 01 de livros didáticos referente ao ano de
2000.

Categorias Constituintes Exemplo Frequência

Ab Re
%[3]

COLETNEA
01

Conscientização Cidadão “Desenvolvimento da consciência
plena de cidadania para o

exercício da solidariedade e
valorização da vida”

1 33,33

Respeito ao
ambiente

Respeito “Proteger e respeitar a natureza
são valores fundamentais para os

povos e o desenvolvimento”

2 66,67

3 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Nesta coletânea a autora não aborda os principais biomas e ecossistemas brasileiros,

caracterizando-se como uma ausência de contextualização da própria realidade brasileira

e/ou loco-regional que segundo o PNLD (2012) implica numa abordagem conceitual

incorreta predominante ao longo de todo o livro didático, e consequentemente

restringindo o reconhecimento destes ecossistemas aos educandos que utilizaram este

volume. Mas ao mesmo tempo, é preciso refletir quanto as propostas de avaliação do

livro didático para o ensino de Biologia que no ano de 2000 não existiam, e apenas no

ano de 2009 passou-se a ter uma maior preocupação quanto a educação de ensino

médio no país.
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COLETNEA 02

Esta segunda obra consiste em três volumes e apresenta a educação ambiental

enfatizando a consciência do indivíduo e da coletividade para cuidar do meio - unidade de

contexto de maior frequência - nos remetendo a uma visão de EA enquanto compromisso

social (ver quadro 03) que, segundo Layrargues (2009), implica numa educação

ambiental com reestruturação da sua compreensão para estabelecer a conexão entre

justiça ambiental, desigualdade e transformação social. Outro enfoque com frequência

representativa foi o preservacionista que reconhece a ecologia e os conhecimentos

advindos desta como condição para o cuidado do ambiente, uma tendência bem presente

nos livros analisados de biologia até o ano de 2004 na qual a ecologia seria uma “forte

aliada” para a preservação ou conservação do ambiente. Outra categoria presente

apenas nesta coletânea é a comunicação na qual a unidade de registro propõe a

sensibilização a partir de campanhas educativas “alertando” para os desequilíbrios

ambientais, mas como o autor não exemplifica ou apresenta alguma situação que traga

essas campanhas não se pode afirmar ou discutir sobre a efetividade desse tipo de

iniciativa nas obras.

Quadro 03: Categorias e unidades de registro referente à temática educação ambiental na coletânea 02 de livros
didáticos referente ao ano de 2001.

Categorias Constituintes Exemplo Frequência

Ab Re %
COLETÊNEA

02
Conscientização Consciência

Coletividade

“A humanidade vem se
conscientizando para necessidade de
preservação dos ambientes naturais”

“A conscientização coletiva com
efeito para adotar medidas eficazes
contra a devastação da natureza”

3

1

30

10

Comunicação Sensibilização “Campanhas educativas que alertam
para os perigos da degradação

ambiental”

1 10

Preservação Conhecimento “A ecologia como passo
indispensável para preservação dos

ecossistemas”

2 20

Utilitarista Racionalista “Exploração racional dos recursos
naturais e conservação da natureza”

1 10

Conservação Conhecer “Descobrir e conservar o meio
ambiente”

1

1

10

10
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Proteção “Contribuição para proteção do
recurso natural”

10 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Em sua abordagem sobre o ecossistema manguezal o autor ao retratar os biomas e

ecossistemas brasileiros faz uma sucinta apresentação deste ecossistema, evidenciando

apenas seus aspectos biológicos (Ver quadro 04) de como se dá sua formação, a

constituição da flora e algumas estruturas para adaptação ao ambiente, mas este

ambiente passível de inúmeras interações biológicas e socioeconômicas é também

segundo Alves (2001) bastante rico e diversificado apresentando-se como um importante

berço de informações históricas e socioambientais, tudo isto em função das diferentes

localizações geográficas. Características estas pouco abordadas nas coletâneas

analisadas até o momento.

Ao apresentar a figura correspondente ao ecossistema observamos que a legenda não

remete à informações suficientes para a compreensão da imagem exposta o que se

caracteriza como uma abordagem incorreta conceitualmente, e não disponibiliza de

nenhuma contextualização ou especificação do que é apresentado na imagem, seja esta

quanto a localização ou importância, abordagens que não contribuem na aprendizagem

sobre o ambiente.

Quadro 04: Categorias e unidades de registro referentes ao ecossistema Manguezal na coletânea 02 de livros
didáticos referente ao ano de 2001.

COTETNEA
02

Categoria Constituintes Exemplos Frequência

Ab Re%

Aspectos
biológicos

Formação

Flora

“São ecótonos que representam uma
transição entre as águas salgadas

trazidas pelas marés e as formações
terrestres circundantes”

“Os mangues abrigam plantas
halófitas-como o mangue-vermelho

(Rizophora mangle)- que se
desenvolvem bem em terrenos

salgados”

1

2

33,33

66,67

3 100%

Fonte: Dados da pesquisa.
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COLETNEA 03

Esta coletânea possui 3 volumes para o ensino de biologia, quanto à educação ambiental

a autora propõe o desenvolvimento de ações preservacionistas, e a intervenção de

políticas públicas que possam contribuir neste processo educativo (ver quadro 05). Neste

último item, observamos que nas outras coletâneas os debates políticos e

socioeconômicos não são praticamente abordados, concebendo uma educação ambiental

“doutrinada” como ressalta Saito (2012). Para quem, esta não deve ser externa às

problemáticas das comunidades, as “invadindo” com objetivos que lhes são estranhos,

ainda para restaurar acriticamente, a ligação perdida com a natureza. Remetendo-nos

novamente a discussão abordada ao longo do texto sobre a “educação emancipatória” e

as possibilidades de transformação da realidade pelo sujeito a partir da reflexão crítica

desta.

Quadro 05: Categorias e unidades de registro referente à temática educação ambiental na coletânea 03 de livros
didáticos referente ao ano de 2002.

Categorias Constituintes Exemplo Frequência

Ab Re %
COLETNEA

03
Utilitarista Racionalista “Impreterível conhecer a estrutura e

o funcionamento da natureza para
utilizações racionais da natureza”

1 25

Preservação Ações “Desenvolver educação ambiental
com moradores da região com suas
ideias preservacionistas”

1 25

Políticas
Públicas

Intervenção “Políticas preservacionistas e novas
opções tecnológicas”

1 25

Conscientização Conduta “Adesão da sociedade e mudança de
postura e de comportamento”

1 25

4 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao abordar o ecossistema manguezal a autora inicia com duas imagens, uma de

distribuição geográfica do ecossistema que não apresenta legenda, apenas a fonte da

qual foi obtida e em seguida outra que apresenta uma legenda simplicista “Manguezal”

sem nenhuma preocupação com a contextualização e informação quanto à imagem.

Na abordagem do componente curricular sobre o ecossistema, é enfatizado

principalmente os aspectos biológicos de localização, fauna e flora que são importantes
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para o conhecimento deste ambiente, mas quando o autor apresenta a fauna se refere

ao aratú apenas como “maria-mulata” (também conhecido como: caranguejo

aratu-vermelho; aratu; caranguejo vermelho dos mangues; maria-mulata; aratu do

mangue) que devido a ausência do nome científico e ou nomes comum a diversas

regiões remete a uma contextualização restrita a apenas uma realidade loco-regional do

país, não favorecendo o conhecimento da biodiversidade deste ecossistema presente no

litoral brasileiro e consequentemente em sua própria cidade que não favorece a

linguagem para a aprendizagem sobre este ecossistema.

Quadro 06: Categorias e unidades de registro referentes ao ecossistema Manguezal na coletânea 03 de livros
didáticos referente ao ano de 2002.

COLETNEA
03

Categorias Constituintes Exemplos Frequência

Ab Re %
Aspectos

biológicos
Localização

Flora

Fauna

“No Brasil, os manguezais ou florestas
de mangue ocorrem na região

litorânea nos estuários, locais onde os
rios se encontram com o mar”

“As plantas típicas desse ecossistema
são: Rhizophora mangle... Avecennia

schaueriana... e Laguncularia
racemosa...”

“Alguns animais típicos dos
manguezais são o caranguejo

maria-mulata, que sobre em árvores, e
as ostras, muito apreciadas como

alimento pelo ser humano”

1

1

1

16,66

16,66

16,66

Alimentação Contribuição “Contribuem significativamente para a
comunidade marinha costeira,

fornecendo grande parte dos nutrientes
de que ela necessita”

2 33,34

Preservação Importância “Os manguezais são ecossistemas que
devem ser preservados porque, além

de contribuir para a produtividade das
regiões costeiras, permitem a

reprodução de espécies”

1 16,66

6 100%

Fonte: Dados da pesquisa.
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Além dos aspectos biológicos destacados, é evidenciada a contribuição do Manguezal

para alimentação da comunidade costeira desempenhando importantes funções e

serviços destacados por Rodrigues e Farrapeira (2008) como constituinte da base na

cadeia trófica com espécies de importância econômica e/ou ecológica, que servem de

área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas,

estuarinas, líminicas e terrestres. E finaliza com a importância de se preservar o

ecossistema, este último item é importante pela preocupação da autora em não remeter

o ambiente apenas aos aspectos biológicos, mas a importância da relação deste com o

meio ambiente.

COLETNEA 04

Esta coletânea consiste num único volume no qual podemos observar que para educação

ambiental o volume traz poucas abordagens e as unidades de registro refletem enfoques

preservacionistas- consistindo na maior frequência- e de resolução de problemáticas

ambientais a partir da consciência destas. Este último item constitui um dos enfoques

mais presentes ao longo da análise das coletâneas, os autores remetem a “tomada” de

consciência diante das problemáticas como uma forma resolutiva para transformação

destas, mas não ressaltam a importância da reflexão crítica destas problemáticas que

segundo Freire (2008, grifo do autor) essa consciência é o olhar mais crítico possível da

realidade, que des-la para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que

ajudam a manter a realidade.

Quadro 07: Categorias e unidades de registro referente a temática educação ambiental na coletânea 04 de livros
didáticos referente ao ano de 2003.

Categorias Constituintes Exemplos Frequência

Ab Re %
COLETNEA

04
Preservação Interação

Conhecimento

“Relação que garante a
sobrevivência e preservação dos

recursos naturais”

“Procura-se conhecer e preservar o
patrimônio biológico”

3

1

50

16,66

Conscientização Resolutivo “Melhorar o nível de conscientização
para os problemas ambientais”

2 33,34

6 100%

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ao apresentar os biomas e ecossistemas brasileiros o autor faz uma abordagem resumida

sobre o ecossistema manguezal ressaltando apenas seus aspectos biológicos- como a sua

formação fisiológica e as diferentes adaptações necessárias para as condições neste

ambiente- discutido anteriormente que apesar da sua importância para a aprendizagem

sobre o ambiente, este encontra-se em contínuas interações ambientes e sociais, as

quais não são citadas. Podemos observar que este tipo de abordagem não é efetiva para

o conhecimento sobre os diversos aspectos que o ecossistema possui, além disso, o

autor não apresenta nenhuma figura referente a este ambiente.

Quadro 08: Categorias e unidades de registro referentes ao ecossistema Manguezal na coletânea 04 de livros
didáticos referente ao ano de 2003.

COLETNEA
04

Categorias Constituintes Exemplos Frequência

Ab Re %

Aspectos
biológicos

Formações

Adaptações

“Representa zonas de transição entre
as águas salgadas trazidas pelas
marés e as formações terrestres
circundante”

“Nos mangues verifica-se a presença
de vários tipos de adaptações
vegetais às condições ambientais
existentes. Como por exemplo,
podemos citar as raízes escoras”

2

1

66,67

33,33

3 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

COLETNEA 05

Nesta última coletânea constituída de 3 volumes por 2 autores, a temática que se refere

à educação ambiental apresenta enfoques encontrados em coletâneas anteriores, como a

utilitarista, a de conscientização que remete não apenas a tomada de consciência, mas

propõe a reflexão das problemáticas ambientais e de preservação que, apesar da

necessidade da compreensão das interações dos seres com o meio, esta ainda apresenta

a natureza como um “bem” que deve ser preservado (ver quadro 09) e que segundo

Loureiro, Barbosa e Zborowski (2009) o campo ambiental como espaço das inúmeras

relações sociais e históricas, não deve produzir e reproduzir a crença no valor da

natureza acima dos interesses imediatos das sociedades.
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Além destas, uma categoria que não foi abordada nas outras coletâneas e deve ser

destacada é a participativa, que nas unidades de registro observamos a importância

atribuída a participação nas discussões ambientais da população, entretanto, partirmos

do pressuposto de que estas discussões não devem possuir “naturalismo” enquanto eixo

norteador, mas que atenda a compreensão da complexidade a qual Loureiro, Barbosa e

Zborowski (idem) chamam atenção e alertam para que esta não vire uma “escolástica

abstrata descolada da materialidade da vida e da concretude das relações sociais”.

Quadro 09: Categorias e unidades de registro referente a temática educação ambiental na coletânea 05 de livros
didáticos referente ao ano de 2004.

Categorias Constituintes Exemplos Frequência

Ab Re %
COLETNEA

05
Preservação Cientificismo

Integração

“Preservação dos ambientes naturais
para preservação dos genes dos seres

vivos”

“Para preservar é necessário
compreender a rede que liga os seres

vivos ao ambiente”

2

2

25

25

Utilitarista Racionalista “Uso racional para deixar aos nossos
descendentes um mundo habitável”

1 12,5

Conscientização Autocrítica “Necessidade de uma reflexão sobre
os impactos que causamos”

2 25

Participativa Interação “Participação de discussões que
envolvam a proteção e preservação

ambiental”

1 12,5

8 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto ao ecossistema manguezal esta coletânea além de trazer os aspectos biológicos

de distribuição geográfica, principais características fisiológicas, flora e fauna, os autores

apresentaram um enfoque que não apareceu nas outras coletâneas analisadas, os

aspectos socioeconômicos (ver quadro 10) que abordam as importantes interações

destes ecossistemas tanto com o meio quanto com as populações ribeirinhas, ressaltado

por Fernandes (2012) como um ambiente que desempenha uma gama de papéis e

funções de extrema importância para as comunidades biológicas que o formam e para as

populações humanas que dependem direta ou indiretamente deste ambiente.

As figuras apresentadas possuem legendas quanto à localização da área, mas não
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ressalta a importância destas contextualizando com as informações apresentadas, mas

de um modo geral, em relação às últimas coletâneas a imagem nesta obra apresenta

informações satisfatoriamente suficientes para a compreensão do tema abordado.

Quadro 10: Categorias e unidades de registro referentes ao ecossistema manguezal na coletânea 05 de livros
didáticos referente ao ano de 2004.

Categorias Constituintes Exemplos Frequência

Ab Re %
COLETNEA

05

Aspectos
biológicos

Características

Localização

Flora

Fauna

“Os manguezais, ou mangues, são
ecossistemas litorâneos com vegetação
característica, onde o solo é lodoso e

salgado”

“Os manguezais não se restringem
estritamente à orla marítima; eles podem

penetrar vários quilômetros no
continente, seguindo o curso dos rios
cujas águas se misturam com o mar

durante as marés cheias”

“Com relação à espécie predominante,
podem-se distinguir três tipos de

vegetação: o chamado
“mangue-vermelho”, em que predomina

a espécie Rhizophora mangle,
popularmente conhecida como

“mangue-bravo”; o “mangue-branco”,
em que predomina a espécie Lagunaria

racemosa, popularmente chamada
“mangue-manso” e o “mangue-seriba”,

em que predominam a espécie do gênero
Avicennia”

“Nos manguezais vivem diversas
espécies de caranguejos e moluscos”

1

2

2

1

12,5

25

25

12,5

Aspectos
Socioambientais Meio de vida

Recurso

“Os manguezais são regiões altamente
produtivas e economicamente

importantes para as populações caiçaras
que vivem em suas proximidades”

“A alta disponibilidade de nutrientes
minerais e matéria orgânica faz do

mangue uma fonte de alimento para
diversas espécies marinhas e para

espécie humana”

1

1

12,5

12,5

8 100%
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Fonte: Dados da pesquisa.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES

Na abordagem da educação ambiental podemos observar que alguns dos enfoques com

frequência representativa foi a preservacionista e a de conscientização, esta ultima

ressalta a “tomada” de consciência diante das problemáticas como uma forma resolutiva

para estes, em contra partida não ressaltam a importância da reflexão crítica destas

problemáticas. Em uma das coletâneas notamos que a autora apresenta a intervenção de

políticas públicas como possibilidade para contribuir no processo educativo no campo

ambiental, nos remetendo a importância do conhecimento quanto às responsabilidades

governamentais e civis de acordo com a legislação vigente e suas formas de atuação. De

modo geral, com esta ultima perspectiva observamos que as tendências “ecologistas”

que apareceram predominantemente nas coletâneas de LD dos primeiros anos, passam a

abordar também a participação coletiva e a dimensão política caracterizando-se como

importante aspecto para discussão da educação ambiental na qual a dimensão social é

constituinte ativamente.

Ao apresentar o ecossistema manguezal observamos abordagens reducionistas em sua

maioria aos aspectos biológicos e figuras com legendas que não remete a informações

suficientes para a compreensão da imagem não disponibilizando nenhuma

contextualização ou especificação do que é apresentado nesta. Mas como ressaltamos

durante o texto esta abordagem conceitual incorreta predominantemente nas coletâneas,

de maneira que estas abordagens não podem ser analisadas por parâmetros que foram

estabelecidos posteriormente a sua publicação, na qual o PNLD para o ensino de Biologia

foi estabelecido apenas no ano de 2009 nos remetendo a uma ausência quanto a

preocupação e ou atenção para este nível de ensino.

Para tanto, podemos considerar que as compreensões das questões ambientais nos livros

didáticos não devem perpassar apenas pelas dimensões biológicas, mas também sociais

que são importantes instrumentos que auxiliam na aprendizagem e reflexão crítica

destas temáticas que estão presentes cada vez mais na sociedade contemporânea.

Apesar da presença sucinta ou ausência destas abordagens é bastante positiva a

presença destes aspectos ao longo das coletâneas analisadas, mas ainda é necessário

que os livros didáticos, enquanto recurso didático frequentemente utilizado na sala de
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aula, possam propiciar a reflexão crítica dos educandos quanto às ações coletivas e seus

aspectos socioeconômicos, culturais, políticos e biológicos, procurando deixar as visões

românticas naturalistas propagadas ao longo das décadas para as temáticas ambientais,

buscando integrar as discussões políticas e socioeconômicas das quais as questões

ambientais são resultantes.
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