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INTRODUÇÃO 

 

Com a desvalorização do ensino médio nas décadas de 1970 e 1980 o livro 

didático passou a ser uma das ferramentas mais importantes usadas pelos professores. 

(ANJOS, MARTINS. 2011).  

Buscando observar o ensino de física no Brasil, realizamos essa pesquisa com 

foco em analisar os conteúdos de radioatividade relacionados a abordagem de Ciência 

Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa 

qualitativa e bibliográfica desenvolvida nos livros didáticos de física da terceira série do 

ensino médio, disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

2018. Tivemos como foco identificar as relações entre o enfoque de Ciência Tecnologia 

e Sociedade (CTS) e o ensino de radioatividade para que isso possibilitasse a professores 

e a gestores da educação básica subsídios para a escolha de livros didáticos para suas 

escolas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Nos baseamos para esse trabalho nas características defendidas por John Ziman 

(1994) e Glein Aikenhead (1994) referente ao enfoque CTS, onde selecionamos as 

categorias considerando o estudo feito a priori por Cortez e Del Pino (2017). São elas:  

● a problematização e a contextualização, 

●  a interdisciplinaridade e os enfoques histórico, filosófico e sociológico,  

● a inclusão de temas sociais e questões sociocientíficas e, 

●  a formação cidadã do educando e a valorização da discussão acerca do papel da 

ciência e da tecnologia. 

Nossa pesquisa teve como procedimentos uma análise bibliográfica e o estudo de 

caso. 

Como material foram selecionados 9 dos 12 livros que integram o PNLD vigente 

(BRASIL, 2017), pois foram somente esses que encontramos nas escolas públicas na 
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cidade de Passo Fundo, e os dados que foram obtidos foram tratados pelo procedimento 

de Análise Textual Discursiva (ATD). 

Após as análises identificamos que em sua maioria todos os livros possuem 

características relacionadas a abordagem CTS.  

Para o uso da contextualização e da problematização, de acordo com nossos 

referenciais, percebemos que existem inúmeros exemplos do uso dessas características 

juntamente as abordagens didáticas pois todas valorizam, em diferentes níveis, esses 

aspectos.  

Considerando que de acordo com Ziman (1994) a interdisciplinaridade e o uso 

dos contextos históricos, filosóficos e sociológicos são considerados importantes porque 

possibilitam a junção de diferentes áreas do conhecimento, identificamos que todas as 

obras embora em diferentes níveis fazem uso dessas características.  

Já a inclusão de temas sociais e a abordagem de questões sócio-científicas estão 

entre as principais características do enfoque CTS junto aos currículos. Para identificar a 

alusão a essa característica notamos que todas as obras apresentaram a radioatividade em 

situações negativas o que para nós indica que somente a alusão a essas situações podem 

possibilitar ao leitor uma interpretação errada do que o fenômeno da radioatividade pode 

representar, pois está mais relacionado a eventos negativos a sociedade. Porém alguns 

dos livros também se referem aos seus usos positivos como na medicina etc. 

Analisando a formação do cidadão e a valorização do papel da ciência e da 

tecnologia diante da sociedade foi possível identificar que as obras procuram atender a 

orientação dos referenciais, elas abordam essa categoria quando valorizam as 

transmutações nucleares, o “princípio da incerteza” como um novo paradigma para a 

ciência moderna e a alusão aos novos desafios dessa ciência tratando de hipóteses e 

teorias para o envolvimento da matéria escura e das novas partículas que compõem a 

natureza como quarks e os diferentes membros da família dos léptons.  

Logo podemos dizer que atingimos nossos objetivos pois possibilitamos aos 

gestores e professores da educação básica, subsídios para discussões e análises dos livros 

sem pretensões de desqualificar as obras mas analisar suas diferentes versões. 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

 

Concluindo, o estudo com o enfoque CTS é importante porque valoriza a 

formação do aluno especialmente dando a ele uma visão completa dos conteúdos 

abordados. Em relação ao livro didático acreditamos que é uma importante ferramenta 

para a ação docente e pode ser utilizado como um guia para outras formas de abordagem 

dos assuntos tratados porém cabe ao professor resgatar essas relações e discussões.  
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