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RESUMO
Este artigo teve como objetivo analisar os livros didáticos de Química e Biologia em relação à Ciência –
Tecnologia– Sociedade (CTS), investigando se estes livros contemplam essas relações nos conteúdos de
Bactérias e Polímeros e nos exercícios propostos no final de cada capítulo. Adotamos como parâmetro de
nosso estudo, o Plano Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio de Química e Biologia (PNLEM - 2012) e
o artigo de Sá e Santin Filho (2009). Os resultados mostraram que os conteúdos analisados contemplam de
forma satisfatória a abordagem CTS, mesmo que em alguns dos capítulos essas relações se apresentem como
leituras complementares, na forma de enxertos no corpo do texto, porém ainda trazem como parte de seus
exercícios propostos, atividades de memorização, de caráter objetivo, que não contemplam tais relações, e
não favorecem nos alunos uma postura crítica.

Palavras- chave: Livro didático, relações ciência, tecnologia e sociedade (CTS), Plano Nacional do Livro
Didático para o Ensino Médio (PNLEM).

ABSTRACT
This paper aimed to analyze the textbooks of Chemistry and Biology regarding Science - Technology-Society
(STS), investigating whether these books include these relationships in the contents of Bacteria and Polymers
and the exercises at the end of each chapter. We chose as our parameter study, the National Plan Textbook
for High School Chemistry and Biology (PNLEM - 2012) and the Sá e Santin Filho (2009) article. The results
showed that the contents analyzed include satisfactorily the STS approach, eventhough some of the chapters
in these relationships are presented as supplementary readings in the form of grafts in the text, but still carry
as part of their proposed exercises, memorization activities, of objective character, which doesn&39;t allow
for such relation, and don&39;t contribute in students a critical stance.
Keywords: Textbook relations, science, technology and society (STS), National Plan for Textbooks for
Secondary Education (PNLEM).

1. INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico a presença da ciência vem se tornando mais frequente do que se possam imaginar.
Todavia, os cidadãos não estão suficientemente informados sobre a relação existente entre a ciência e a
sociedade, bem como os avanços tecnológicos e impactos ambientais decorrentes. Paralelo a isto, o modelo
de ensino tradicional, ainda dominante na maioria das escolas, não permite desenvolver nos alunos uma
consciência crítica em relação à ciência e a tecnologia.
Se considerarmos que o objetivo da educação básica é o de preparar o cidadão para o exercício da cidadania,
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faz-se necessário a inclusão de novas metodologias e materiais de ensino que contemplem o principal objetivo
da educação em Ciência–Tecnologia e Sociedade (CTS) que consiste em desenvolver nos alunos a capacidade
de tomar decisões em prol de uma sociedade ao qual faz parte. Nesse sentido, a escolha dos livros didáticos
feita pelo Plano Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) –2012 seguiu critérios rigorosos que
visam, além de outros aspectos, contemplar uma abordagem CTS no ensino.
Para facilitar as discussões sobre as relações entre ciências e tecnologia aos saberes escolares é preciso que
tais conhecimentos sejam inseridos nas disciplinas, especialmente as da área de ciências da natureza, de
forma que os conteúdos disciplinares, presentes no livro didático, sejam o cenário onde, a partir de
problemáticas, as questões sociais possam ser discutidas em busca de solução envolvendo embasamento
teórico estudados nas disciplinas científicas. É certo que os saberes passam por um processo de transposição
didática até chegarem à sala de aula e muitas vezes os conhecimentos que chegam à escola são retirados do
seu contexto histórico, por isso alguns autores afirmam que ao se fazer essa transposição muito dos
conteúdos vistos na escola já não apresentam a mesmas legitimidades daquela ciência de referência.
(RICARDO, 2007)
O livro didático desempenha importante papel na vida escolar e social do aluno, bem como no seu processo
educacional e deve promover reflexões sobre vários aspectos da realidade atual, além de incentivar a
investigação por parte dos alunos. Nesse contexto, o docente deve ser capaz de utilizar este recurso para
provocar nos alunos experiências pedagógicas significativas e alinhadas com a sociedade em que estão
inseridos, necessidades estas que vão de encontro às necessidades da sociedade na qual os alunos fazem
parte.
A inserção de questões CTS no ensino médio é atual e está de acordo com as leis que regem o ensino, uma
vez que este tipo de ensino busca formar indivíduos críticos e conscientes, com uma visão ampla do
conhecimento, possibilitando uma melhor compreensão do mundo ao seu redor, envolvendo nas discussões
aqueles conhecimentos considerados socialmente relevantes, que façam sentido para o aluno, e estejam
relacionados à sua realidade (PCNEM, 1999, pág. 241).
É fácil encontrar livros didáticos onde sua principal função é discutir temas de relevância social, mas que em
sua maioria desenvolvem todo o conteúdo e no final do capítulo trazem um questionário, cuja função é
apenas verificar se o aluno compreendeu o conteúdo, perguntas essas que não favorecem uma reflexão
acerca do conteúdo estudado. Frente a esta realidade, como os livros didáticos de Química e Biologia
aprovados pelo PNLEM-2012, favorecem uma mudança de visão a respeito da ciência e da tecnologia,
segundo os impactos no meio ambiente?

Este estudo tem como objetivo geral, analisar os livros didáticos de Química e Biologia em relação à Ciência –
Tecnologia– Sociedade (CTS), e como objetivos específicos, identificar como os conteúdos de Bactérias e
Polímeros e os seus exercícios são abordados nos livros de químicas e biologia e investigar se as relações
ciência - tecnologia - sociedade estão inseridas nos conteúdos de Bactérias e Polímeros nos livros de Química
e Biologia e em seus exercícios.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O movimento CTS em nível internacional surgiu na década de 60 e 70 a partir de movimentos sociais e
problemas ambientais causados pelas armas químicas e nucleares em decorrência da 2ª Guerra Mundial.
Existem duas tradições na perspectiva CTS com pontos de partida e interesse diferentes. A tradição europeia,
mostrando que são as parcelas da sociedade que determinam o avanço cientifico, e a tradição americana com
ênfase nas consequências do avanço cientifico e tecnológico na sociedade e no meio ambiente.
O movimento surgiu em oposição a uma ideologia que acreditava que a ciência deveria ser deixada para uma
parcela da população que detinha o conhecimento sobre a mesma, são os considerados especialistas em
Ciência. O avanço da Ciência e da Tecnologia fez com que cada vez mais haja necessidade da população ter
conhecimento sobre as consequências que esse avanço trará ao meio ambiente e a qualidade de vida das
pessoas. A partir das críticas geradas pelo movimento CTS, chegou-se à conclusão que a ciência tem suas
limitações e deve ter responsabilidade social, como também está intimamente relacionada com aspectos
econômicos, político e éticos.Isso exige mudanças para o currículo escolar, de forma que possa preparar os
alunos para o exercício da cidadania, fazendo com que o conhecimento adquirido em ciência e tecnologia
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sirvam de subsídios para a resolução de problemas da vida. Desta forma tem-se como principal objetivo da
educação CTS desenvolver nos alunos a capacidade de tomar decisões em prol de uma sociedade,da qual faz
parte (SANTOS e MORTIMER, 2001).
Waks (1990) apud por Santos e Mortimer (2001, p. 97) afirma que:
O propósito da educação CTS é promover o letramento científico em ciência e tecnologia, de maneira que se
capacite o cidadão a participar no processo democrático de tomada de decisões e se promova a ação cidadã
encaminhada à solução de problemas relacionados à tecnologia na sociedade industrial.

2.1. O movimento CTS
Paulo Freire (1967 e 1987) já propunha uma educação humanística, uma educação que fosse voltada para as
relações existentes entre o mundo e o homem, propondo que a educação fosse feita através de temas e não
apenas de conteúdos que não tivesse algum significado socioambiental. Suas propostas foram ganhando
adeptos e a partir da década de 70 surgiu um movimento com o objetivo de instruir o cidadão a conhecer
seus direito e deveres, de poder pensar e ter uma consciência crítica da sociedade em que vive. Esse
movimento não teve origem no contexto educacional, mas que por entender que é na escola em que se tem
um espaço para que tais mudanças comecem a acontecer, essas propostas foram inseridas no contexto
educacional. (PINHEIRO, 2007).
Embora se reconheça a importância dos currículos introduzirem questões envolvendo as relações Ciência –
Tecnologia – Sociedade (CTS), há muitas dificuldades de implementar essas temáticas nas escolas, para tanto
se faz necessário buscar alternativas metodológicas para diminuir a distância entre a proposta e a ação
prática. Para implementação de tais currículos com ênfase em CTSA existem várias concepções diferentes,
convergindo para a relação que existe entre o que a ciência explica, sobre o planejamento da tecnologia, a
solução dos problemas e por fim a decisões tomadas acerca de temas de importância social. (SANTOS e
MORTIMER, 2002).
Sabe-se que os saberes passam por um processo de transposição didática até chegarem à sala de aula e
muitas vezes os conhecimentos que chegam à escola são retirados do seu contexto histórico, por isso alguns
autores afirmam que ao se fazer essa transposição didática muito dos conteúdos vistos na escola já não
apresentam a mesmas legitimidades daquela ciência de referência (RICARDO, 2007).
Pesquisas apontam que menos de 2% dos conteúdos dos livros de ciências são dedicados ao enfoque CTS,
outros apresentam ausência quase total deste enfoque, negligenciando uma abordagem com ênfase na
questão social, os LD ainda estão presos a uma imagem distorcida da ciência, descontextualizada, baseada
em um ensino por memorização (CUNHA, 2006).
No contexto brasileiro, o livro didático também pode ser fator de impedimento, quando se pretende
desenvolver uma abordagem CTS. Os autores de livros didáticos têm mantido, praticamente, a mesma
estrutura para o tratamento de conceitos científicos, dando pouca ou uma abordagem superficial dos temas
ligados às relações entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade. (Idem, 2006, p. 131)

O que se pretende com o ensino CTS é que seja uma via de mão dupla, onde de fora da escola possam surgir
problemáticas envolvendo questões científicas, tecnológicas e socioambientais que possam ser utilizadas
pelos alunos estimulando-os a buscar possíveis respostas para a solução do problema, fazendo com que eles
aprendam a partir da aplicação das ciências e tecnologia em problemas reais da sociedade, evitando uma
aprendizagem por memorização que não favorece a superação do conhecimento baseado no senso comum
(RICARDO, 2007).
2.2. O livro didático
O livro didático pode auxiliar grandemente o professor em sua prática, contribuindo para a formação e
informação dos seus alunos. O seu papel consiste em informar às implicações que dele advém, estruturar e
organizar a aprendizagem dos estudantes e guiá-los em sua apreensão do mundo exterior, colaborando com
conhecimentos adquiridos em outros contextos distintos do escolar. Na visão de Sá e Santin Filho (2009, p.
2), “esses instrumentos são utilizados sistematicamente nas aulas e, muitas vezes, acabam determinando os
conteúdos a serem trabalhados nos diversos componentes curriculares, direcionando e condicionando as
diversas estratégias de ensino de grande número de professores”.
Nessa direção, o livro didático constitui-se um poderoso instrumento que seleciona e organiza os conteúdos e
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as metodologias empregados pelo professor. Por outro lado, o professor não pode e nem deve se acomodar,
utilizando-o como única alternativa metodológica, pois o livro por si só já apresenta o seu projeto de leitura,
levando o aluno a uma aprendizagem pela memorização e ao invés de auxiliá-lo a refletir, ele acaba
levando-o a internalizar um fato como absoluto, uma vez que as informações contidas são concebidas como
verdades incontestáveis. Dessa forma, ele passa a ser considerado como um obstáculo para a implementação
de currículos CTS, já que este é um instrumento que de certa forma condiciona o professor, impondo os
conteúdos a serem ensinados.
No contexto da educação brasileira os livros didáticos de Química e Biologia tem sido o principal instrumento
utilizado pelos professores para propor atividades no intuito de promover o ensino e aprendizagem dos
conteúdos. Existe hoje um grande número de livros disponíveis possibilitando ao professor mais opções de
escolha. Nessa visão, é imprescindível que a escolha do livro didático seja feita a partir de critérios de duas
naturezas: “critérios comuns para os diversos componentes curriculares e critérios específicos para cada
componente curricular” (PNLDEM, 2012).
Para a avaliação dessas obras deve-se considerar, por exemplo, que elas sejam auxiliares do professor em
sua prática, lembrando que estes não são os únicos recursos disponíveis. No contexto contemporâneo, a
exigência é a de que o professor seja capaz de fomentar nos alunos experiências significativas, desafiadoras e
que abordem as relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade.
Embora o PNLD avalie e recomende as obras, a seleção destes para que sejam usados na escola é tarefa do
professor. É necessária a sua participação ativa nesse processo de seleção, exigindo dele determinados
saberes, critérios e competências para realizar essa tarefa com responsabilidade, juntamente com outros
professores. Frente a isso, é imprescindível que o professor desenvolva, em sua sala de aula, saberes e
competências que possibilitem superar as deficiências e limitações encontradas no livro, que impedem a
contextualização dos saberes. Uma das missões do professor é complementar e adaptar os conteúdos dos
livros recomendados pelo PNLD, tornando-o uma boa ferramenta para o ensino de Ciências.

3. METODOLOGIA
Os livros didáticos de química e biologia são encontrados em grande número no contexto educacional, sejam
eles separados em volumes ou condensados em um único volume. As obras foram escolhidas, levando-se em
consideração que estes livros são recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático 2012 (PNLEM) e
também por ser os livros mais utilizados nas escolas particulares e estaduais. Os livros selecionados estão
descritos abaixo, sendo dois de Química (Volume 3) e dois de Biologia (Volume 2). Nossa pesquisa está
focada nas seguintes obras:
L1: Química na Abordagem do Cotidiano. Autores:Eduardo Leite do Canto e Francisco Miragaia Peruzzo. Vol.
3. 4ª ed. Moderna - São Paulo, 2010.
L2: Química – Meio Ambiente, Cidadania e Tecnologia. Autora: Martha Reis Marques da Fonseca. Vol. 3. FTD -
São Paulo, 2010.
L3: Biologia. Autores: José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. Vol. 2. 3ª ed. Moderna – São Paulo,
2010.
L4:Biologia. Autores: Antônio Carlos Pezzi, Demétrio Ossowsky Gowdak e Neide Simões de Mattos. Vol. 2.
FTD – São Paulo, 2010.
Nessa amostra analisamos os temas: ‘Bactérias’ nos livros de Biologia de 2º ano do Ensino Médio e
‘Polímeros’ nos livros de Química do 3º ano do Ensino Médio, bem como os exercícios propostos no final
desses capítulos, avaliando se o assunto é abordado levando em consideração as relações entre Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS).
Foram aplicadas tabelas com os critérios a serem atendidos no momento da análise dos conteúdos e
exercícios propostos, adaptadas para melhor análise já que se trata de dois conteúdos distintos. Para cada um
dos critérios é atribuído um valor (nota) que busca definir a intensidade (maior, menor ou nenhuma) dos
critérios de análise, levando em consideração os textos, propostas e atividades apresentados nos conteúdos
numa abordagem CTS
Os critérios para análise desses conteúdos foram elaborados com base no Plano Nacional do Livro Didático
para o Ensino Médio de Química e Biologia (PNLEM - 2012) e no artigo de Sá e Santin Filho
(2009).Salientamos que os referenciais numéricos adotados denotam apenas a presença das relações CTS
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baseada na intensidade com que esse tipo de abordagem aparece nos textos e nos exercícios, não buscamos
neste trabalho analisar o discurso, apenas se existem nos textos e exercícios, propostas que estejam
relacionadas a perspectiva CTS. Estabelecemos com critério de análise, seguintes critérios, ou valores:
1- A obra não atende ao quesito
2- A obra atende parcialmente ao quesito
3- A obra atende satisfatoriamente ao quesito
4- A obra atende plenamente ao quesito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Critérios quanto aos textos L1 L2 L3 L4
1 - Os textos incentivam uma postura de respeito ao meio ambiente e às pessoas. 4 4 2 3
2 - Existem sugestões de leituras complementares diversificadas para possibilitar uma melhor aprendizagem e
uma postura crítica do aluno. 1 1 3 4
3 – Aborda o tema em diferentes contextos e/ou situações do cotidiano 4 3 2 3
4 –Apresenta uma abordagem do conhecimento com a valorização de uma visão interdisciplinar e
contextualizada 2 2 2 4
5- Mostra uma evolução histórica dos fatos e acontecimentos. 2 3 3 3
6- Abrange questões sociais, políticas e éticas. 3 2 2 3
7 – Apresenta discussões sobre as relações Ciência-Tecnologia-Sociedade, criando condições para que os
alunos entrem em contato com a cultura científica atual. 3 2 2 3

Critérios quanto às atividades L1 L2 L3 L4
1 - Apresenta atividades diversificadas e não apenas exercícios de memorização. 3 2 2 3
2 - Apresenta atividades em grupos que permitam o trabalho cooperativo. 1 1 1 3
3 – Propõe atividades que permitam e incentivam o respeito às opiniões alheias. 2 1 1 2
4 – As atividades sugerem e proporcionam diferentes análises para os fenômenos, desenvolvendo o senso
crítico e a busca de novas respostas. 2 1 1 3
5- As atividades propostas permitem ou incentivam o aluno a uma opinião crítica. 2 1 2 3

O livro de Química de Canto e Peruzzo
O texto incentiva uma postura a respeito do meio ambiente e da sociedade através de questionamentos que
se apresentam na forma de leitura complementar, através de trechos de reportagens e textos de revistas
científicas que abordam a questão dos tipos de plásticos, uso e descarte no Brasil trazendo ao final
questionamentos que exigem dos alunos um posicionamento acerca das questões ambientais que envolvem o
descarte e reciclagem dos plásticos. Esses textos complementares e trechos de reportagens como os já
citados acima, podem ser utilizados para debate em sala de aula, mas não é possível encontrar sugestões ou
recomendações de leituras complementares em revistas científicas, anais de eventos ou até mesmo em
periódicos sobre o tema estudado como forma de ampliar sua visão sobre o tema e um melhor
posicionamento crítico.
O tema aparece sempre vinculado ao cotidiano dos alunos, sempre buscando relacionar o conteúdo com o
contexto em que vivem os estudantes através de exemplos de produção, aplicações e diversas formas de
usos desses tipos de materiais bem como os impactos decorrentes do seu descarte inadequado. Em
contrapartida, o texto não apresenta uma abordagem interdisciplinar, o que se observa de forma muito
satisfatória é a abordagem contextualizada, porém a abordagem interdisciplinar que é imprescindível em uma
abordagem CTS não é contemplada no texto, pois o mesmo não busca fazer relações com outros conteúdos
de outras disciplinas.
Na análise realizada foi possível observar em algumas obras uma pequena evolução histórica dos polímeros,
de forma apenas cronológica de como se deu a invenção, o processo de fabricação e sua evolução. Abrangem
questões sociais, políticas e éticas, trazendo trechos de reportagens sob os três pontos de vista, com
questões ambientais sobre o que pensam os ambientalistas, questões éticas com o descarte inadequado,
questões políticas mostrando as ações dos órgãos do governo responsáveis pelo meio ambiente; mas
somente estes trechos de reportagens não são suficientes para abranger de forma satisfatória tais questões,
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haja vista que estas discussões são muito mais aprofundadas e exigem uma melhor compreensão dos alunos
sobre essas três dimensões. Através da leitura complementar na página 265, aborda questões que vão desde
a produção dos plásticos, passando pelos tipos de reciclagens, descarte desses materiais, até uma série de
perguntas que devem ser respondidas pelos alunos exigindo dos mesmos um posicionamento sobre a
problemática trazida na leitura.
Exercícios
Tantos os exercícios essenciais como os exercícios adicionais não atendem a nenhum quesito, são exercícios
de mera aplicação de conhecimento e memorização com questões objetivas, muitas delas questões de
vestibulares. Apenas as questões relacionadas às leituras complementares incentivam uma opinião crítica dos
alunos, desenvolvem o senso crítico e a busca de novas respostas, ficando a critério de o professor expor tais
pontos de vista em sala de aula promovendo um debate entre os alunos que incentiva o respeito às opiniões
alheias.
O livro de Química de Martha Reis
O texto incentiva uma postura a respeito do meio ambiente e da sociedade através de questionamentos que
se apresentam na forma de leitura complementar, onde aborda a questão do consumismo, dos plásticos
verdes, reciclagem dos plásticos, matérias primas encontrados na forma de enxertos no decorrer dos textos.
O capítulo do livro analisado traz textos complementares e trechos de reportagens, que podem ser utilizados
para debate em sala de aula, mas não traz sugestão ou recomendações de leituras complementares em
revistas científicas, anais de eventos ou até mesmo em periódicos sobre o tema estudado como forma de
ampliar sua visão sobre o tema e um melhor posicionamento crítico. O tema Polímeros aparece vinculado ao
cotidiano dos alunos, buscando relacionar o conteúdo com o contexto em que vivem os estudantes através de
exemplos de produção de plásticos verdes, a questão do consumismo, aplicações e diversas formas de usos
desses tipos de materiais e a reciclagem dos plásticos.
O texto não apresenta uma abordagem interdisciplinar, o que observa-se de forma muito satisfatória é a
abordagem contextualizada, porém a abordagem interdisciplinar que é imprescindível em uma abordagem
CTS não é contemplada no texto, pois o mesmo não busca fazer relações com outros conteúdos de outras
disciplinas. Em alguns momentos do texto apresenta uma pequena evolução histórica, como por exemplo no
início do capítulo de Polímeros de adição a respeito do processo de polimerização e as principais dificuldades
para sua produção até a sua utilização na atualidade, as demais aparecem na forma de leituras
complementares em seções intituladas de “curiosidades”. Aborda de forma discreta questões, como o papel
da sociedade, as questões éticas, porém as questões políticas envolvidas na produção e descarte desses
materiais não são contempladas.
As discussões CTS aparecem em forma de enxertos ao abordar a questão do consumismo, da produção de
plásticos verdes, dos materiais que são danosos ao meio ambiente e possíveis formas de substituir esses
materiais, porém não apresenta questionamentos para os alunos, ficando a critério do professor discutir sobre
essas leituras complementares durante as aulas. Apenas no final do capítulo 15 denominado de “Resgatando
o que foi visto” traz essa discussão e solicita um posicionamento dos alunos.
Exercícios
Os exercícios não atendem a nenhum quesito, são exercícios de mera aplicação de conhecimento e
memorização com questões objetivas, muitas delas questões de vestibulares.

O livro de Biologia de Amabis e Bartho
De um modo geral, o capítulo de Bactérias faz menção ao ambiente na medida em que são atribuídas a esses
seres a função de decompositoras da matéria orgânica (págs. 58). Como leituras complementares, a obra traz
a “Importância das bactérias para a humanidade” (págs. 59 e 60); “Doenças sexualmente transmissíveis
causadas por vírus e bactérias”(págs. 61-64), devido ao fato de que os conteúdos de vírus e bactérias
compõem o Capítulo 2 do livro e “Algumas doenças humanas causadas por bactérias” (págs. 68-70). Os dois
primeiros temas apresentam um guia de leitura, possibilitando aos alunos uma visão pontual e orientada por
parágrafos, abordando, de forma parcial, alguns contextos e situações diversificadas do cotidiano.
A interdisciplinaridade e contextualização foram parcialmente contempladas, na medida em que
foramobservadas as características nutricionais das bactérias (pág. 57 e 58), fazendo uma rápida abordagem
das bactérias autotróficas, heterotróficas, sulfobactérias, bactérias saprofágicas e parasitas. Na página 61 é

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/investigacao_das_relacoes_entre_ciencia_tecnologia_e_sociedade_em.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



feita uma abordagem histórica, mostrando que a classificação dos seres vivos adotada antigamente era de
Cinco Reinos e atualmente é adotada a de Três Domínios.Na leitura complementar que aborda a importância
das bactériaspara a humanidade(págs. 59 e 60) vemos os temas “Biotecnologia; Biorremediação; Bactérias e
Doenças; Tratamento e Prevenção de Doenças Parasitárias”.
De uma forma ligeiramente simples, é possível perceber a importância das bactérias para a humanidade, na
medida em que esses seres auxiliam no desenvolvimento cientifico e tecnológico, sendo úteis na indústria
farmacêutica, alimentícia e ao ambiente, agindo como seres decompositores. O autor também traz um breve
conceito sobre a Engenharia Genética, definindo-a como “um conjunto de técnicas que permite modificar
geneticamente certas bactérias, fazendo-as produzir substâncias de interesse comercial” (pag. 59). Dessa
forma, as relações CTS foram contempladas parcialmente, pois sabemos que apenas esses conceitos simples
não são suficientes para uma prática que contemple tais relações. Eles apenas dão subsídios para que o
professor busque outras fontes de informações caso queira inovar suas aulas.
Exercícios
Os exercícios propostos apresentam questões objetivas e discursivas, inclusive de vestibulares, não sendo
proposta nenhuma atividade em grupo. Grande parte apresenta caráter memorístico, embora algumas
incentivem o aluno a desenvolver uma opinião crítica, despertando o seu interesse para que possa buscar
informações em outras fontes.

O livro de Pezzi, Gowdak e Mattos
O capítulo apresenta alguns textos complementares, que fornecem uma visão geral de assuntos atuais, tais
como “Micobactéria pode ter afetado 4 mil pacientes” (págs. 211 e 212), “Superbactérias” (pág. 213),
“Tuberculose (pág. 216), “Bactérias e Antibióticos” (págs. 217 e 218) e “A pasteurização” (pág.218). Esses
temas possibilitam uma reflexão não apenas dos malefícios mas também dos benefícios das bactérias para a
sociedade em geral, abordando o tema em diferentes contextos e situações do cotidiano. A
interdisciplinaridade foi contemplada de forma satisfatória quando observamos as leituras complementares.
Embora o termo Biotecnologia não apareça, ele está implícito nos textos e é possível que o professor perceba
e faça uma abordagem buscando outras fontes que complementem essa discussão em sala de aula. É possível
perceber a presença da Biotecnologia no trecho da página 218, quando o autor diz que “a pasteurização
talvez tenha sido um dos gigantescos avanços científicos da humanidade, permitindo a ingestão segura do
leite e de outras bebidas, sem a presença de microrganismos patogênicos”.
Ao longo do capítulo, é proposta uma atividade prática sobre a observação de bactérias de vida livre (pág.
220), porém, ela só pode ser realizada em laboratório, devido à necessidade de utilização de instrumentos
presentes nesse ambiente. Na página 219, é proposta uma atividade para ser realizada em grupo sobre o uso
de bactérias decompositoras nos centros urbanos. Essa é uma questão que contempla satisfatoriamente o
quesito que enfocao trabalho numa abordagem CTS, sendo possível abordar a degradação de matéria
orgânica dos esgotos domésticos e do lixo, grande problema ambiental que afeta a sociedade, abrangendo
assim, questões sociais, políticas e éticas.
Exercícios
De um modo geral, os exercícios propostos apresentam questões objetivas e discursivas, incluindo questões
de vestibulares, além de uma atividade prática e uma atividade em grupo, citada anteriormente. Existe uma
preocupação dos autores em incentivar a opinião crítica dos alunos, levando-os a refletirem sobre questões
atuais envolvendo esses seres.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O livro didático é o instrumento mais utilizado pelos professores e na maioria das vezes o único utilizado pelos
alunos, isto porque a grande maioria deles ainda se limitam muito à definições e conceitos fazendo com que
os alunos não tenham interesse pelo livro, o que o distancia muitas vezes do convívio escolar.
A partir da análise dos livros de Biologia e Química percebemos que, apesar da preocupação do PNLEM em
adotar critérios rigorosos para a escolha do livro que será usado nas escolas, ainda há uma carência de textos
e atividades que envolvam uma abordagem pautada no ensino CTS eainda estão distantes de contemplar uma
abordagem das relações CTS.O livro didático deve abordar os conteúdos apoiado nas relações Ciência,
Tecnologia e Sociedade para que se possa formar um cidadão crítico, atuante na sociedade ao qual faz parte.
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Os livros analisados contemplam de forma satisfatória a abordagem CTS, mesmo que em alguns essas
relações se apresentem em leituras complementares, na forma de enxertos no corpo do texto, porém ainda
trazem como parte de seus exercícios propostos, atividades memorísticas. Dessa forma, um ensino fora da
perspectiva CTS deve ser superado, pois os dias de hoje a ciência e tecnologia caminham juntas com a
sociedade, sendo impossível dissociá-las na prática.
Contemplar um ensino numa perspectiva CTS consiste em desenvolver um cidadão crítico, envolvido com a
sociedade na qual está inserido. Daí surge a necessidade de os livros didáticos contemplarem um ensino de
qualidade, no sentido de atingir os objetivos de uma educação cientifica e tecnológica, e para atender tal
abordagem é primordial que haja uma melhora dos textos e atividade propostas nesses instrumentos
didáticos. Através da reestruturação, desses conteúdos dando ênfase às questões sociais das quais irão
emergir os conteúdos científicos, como também modificar os exercícios, propondo atividades em grupos
permitindo o trabalho cooperativo, debates para que se possa desenvolver a reflexão e o pensamento crítico,
bem como o respeito às opiniões alheias. O livro didático deve deixar de ser visto como um manual a ser
seguido pelos alunos e professores, com conceitos prontos e acabados e exercícios que apenas promovam a
memorização do conteúdo e sirvam apenas para avaliar se o aluno aprendeu determinado conceito. Dessa
forma é necessário que o livro seja apenas a porta de entrada para que os alunos busquem outros meios para
seu aprendizado.
Esperamos com esse trabalho contribuir para o reconhecimento da importância do estudo das relações CTS
nos livros didáticos de química e biologia, onde o aluno seja capaz de reconhecer o seu papel na sociedade,
reconhecendo também a importância de afastar um modelo de ensino descontextualizado e alheio às
necessidades do ambiente escolar, estimulando-os a buscar possíveis respostas para a solução de problemas
fazendo com que os alunos aprendam a partir da aplicação da ciência e da tecnologia dentro dos problemas
reais da sociedade, evitando uma aprendizagem por memorização que não favorece a superação do
conhecimento baseado no senso comum.
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