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RESUMO 
 
Este trabalho tem como finalidade refletir sobre o papel que o Livro Didático tem 
assumido ao longo dos tempos até os dias atuais, no contexto escolar. Diante disso 
e da ampla utilização que o Livro Didático possui nas escolas, este trabalho analisou 
o livro – Ciências: O Planeta Terra, utilizado nas 6ª ano do Ensino Fundamental das 
escolas públicas do município de Londrina – PR., identificando e categorizando 
como a relação entre a História da Ciência, o Ensino de Ciências e o Livro Didático 
têm sido traçados historicamente, resultando através dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais que os estudantes compreendam a ciência como um processo de 
produção de conhecimento histórico. Com isso, mostra a possibilidade da 
construção de caminhos que levam o professor e o aluno a ser cada vez mais 
independentes do Livro Didático, favorecendo o processo investigativo, confirmando 
que a ciência teve um marco inicial, ou seja, um começo. 
 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Processo investigativo. 
 

ABSTRACT 
 
This paper aims to reflect on the role that the Textbook has taken over the years to 
the present day, in the school context. Given this and the extensive use that the 
Textbook own schools, this paper analyzed the book - Science: Planet Earth, used in 
the 6th year of primary education in public schools in the city of Londrina - PR. 
Identifying and categorizing as the relationship between the History of science, the 
science Education and Textbook has been traced historically, resulting through the 
National Curriculum that students understand science as a process of production of 
historical knowledge. With this, shows the possibility of construction of roads leading 
teacher and student to be increasingly independent Textbook, favoring the 
investigative process, confirming that science had a starting point, ie a start. 
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É notório que a educação vem ao longo dos anos se aperfeiçoando para 

atingir seu principal objetivo: educação de qualidade. Entretanto, é importante 

ressaltar que toda a discussão em torno da qualidade e função dos recursos de 

apoio didático, assim como os avanços e conquistas, não será suficiente para 

garantir educação de qualidade, já que os elementos envolvidos no processo ainda 

não se ajustaram à nova ordem educacional. 

Evidentemente, o Livro Didático (LD) foi escolhido porque permite o 

levantamento de questões muito complexas, uma vez que desde o seu surgimento 

sempre existiram problemas em torno da sua função. 

Assim, ao refletir a respeito do livro didático de ciências do ensino 

fundamental algumas questões são postas em evidência: Quais as relações entre o 

Livro Didático (LD), a História da Ciência e as Diretrizes Educacionais em nosso 

país? Quais são as vantagens e desvantagens da inserção do Livro Didático no 

processo de ensino/aprendizagem de ciência? O que os pesquisadores em 

educação falam sobre a História da Ciência e o Ensino da Ciência? Os conteúdos 

são apresentados de forma clara e objetiva facilitando a aprendizagem?  

Apesar de todos os problemas, contradições e lacunas apontadas, percebe-

se que a História da Ciência no Ensino de Ciências vem ganhando seu espaço, mas, 

infelizmente, materiais que trazem a História da Ciência são de difícil acesso, sendo 

preciso buscar essas informações em fontes variadas e fazer um trabalho de 

levantamento bibliográfico intenso. Essa expectativa se revela em cada um dos 

programas de distribuição de materiais didáticos, estando explicitada em seus 

editais, como se pode ver, a título de ilustração:  

 
O acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos 
direitos fundamentais do cidadão. A educação escolar, como 
instrumento de formação integral dos alunos, constitui requisito 
fundamental para a concretização desse direito. Para tanto, a 
educação deve organizar-se de acordo com a legislação em vigor, de 
forma a respeitar o princípio de liberdade e os ideais de solidariedade 
humana, visando assim, ao pleno desenvolvimento do educando, ao 
seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o 
trabalho [...] (PNBE, 2011, p.58). 
 

Apresentam-se neste artigo breves considerações sobre a História do 

Ensino de Ciências que nos mostra como a educação brasileira, sobretudo na rede 

pública, é extremamente deficiente e como proposta de melhoria através dos 

objetivos gerais do Ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Despertamos a ideia 
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do espírito criativo, melhorando a aprendizagem de todas as disciplinas através de 

conteúdos de ciências vivenciados pelos alunos no seu dia a dia. Traz também 

breves considerações sobre o Livro Didático segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e o Programa Nacional do Livro Didático, destacando, entre outras coisas, 

à falta de capacitação dos docentes. Mostra rapidamente a metodologia de 

pesquisa, destacando a pesquisa investigativa, a abordagem de analise do livro em 

questão e os procedimentos para a realização do trabalho.  

Na sequencia traz a apresentação da obra que foi analisada, seus principais 

objetivos e formas de utilização, seguida pela analise dos capítulos escolhidos, que 

se referem à abordagem da História da Ciência.  O trabalho faz considerações de 

como pode chegar sobre analise do Livro Didático, esperando que o acesso ao 

conjunto de materiais de leitura distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) 

proporcione a professores e alunos a ampliação da bagagem de conhecimentos 

sistematizados, que leve, ainda, a experiências de aprendizagem significativas, 

oferecendo estímulos para a reflexão e a participação criativa na construção de 

sentidos não só para os textos que serão lidos ao longo da vida, mas principalmente 

para a própria vida em sociedade através da História da Ciência. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A História da Ciência é um inesgotável campo de pesquisa e pode ser 

estudada em diferentes perspectivas, por isso, não é tarefa fácil historicizar a ciência 

nem o método cientifico. Ao analisar, cada momento histórico a partir de simples 

observações, homens de grandes idéias, porém não cientistas geniais, movidos por 

paixões ideológicas, crenças e superstições deram inicio as suas buscas pelo 

conhecimento, na tentativa de fazer previsões precisas explicaram de forma lógica 

os mais diversos fenômenos da natureza que ocorrem no mundo físico.  

A ciência como se conhece hoje tem suas origens no mundo grego. Na 

tradição oriental, surgiram os fundadores de grandes religiões, cujo interesse era 

desvendar os mistérios da vida após a morte e obter a conquista da vida eterna. A 

observação da realidade passa a ser mais importante que a história dos deuses. 

Pois, muito dos costumes gregos foi perdido e com o tempo o uso da escrita foi 

abandonado.  

Ao traçar um histórico do movimento da Educação Brasileira observamos 
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que em se tratando de currículo escolar, o Ensino de Ciências não foi prioridade até 

por volta de 1930. Pois, as poucas escolas que existiam eram freqüentadas pelos 

filhos da elite, que contavam com professores estrangeiros dedicados a ensinar o 

produto da ciência de sua época; um ensino que assumia caráter de formação de 

uma elite intelectual. Aos alunos, filhos da classe trabalhadora, principalmente 

agricultores, eram destinados um ensino de caráter informativo e os professores não 

tinham formação especializada (GHIRALDELLI JR, 1991).  

Assim em 1942, o então ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo 

Capanema Filho, promulga a Lei Orgânica do Ensino Secundário, também 

conhecida como “Reforma Capanema”, que promoveu a organização do currículo do 

ensino secundário brasileiro em dois ciclos. O Ensino das Ciências em todos os 

níveis foi também crescendo de importância, sendo objeto de inúmeros movimentos 

de transformação do ensino, podendo servir de ilustração para tentativas e efeitos 

das reformas educacionais.  

Quando foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) - nº 4.024/61 passou a ser obrigatório o Ensino de Ciências para todas as 

séries do Ginásio. Nesse período, o cenário escolar era dominado pelo ensino 

tradicional, onde aos professores cabia à transmissão de conhecimentos por meio 

de aulas expositivas, e aos alunos a reprodução das informações. 

A qualidade do curso era definida pela quantidade de conteúdos conceituais 

transmitidos. Aprender Ciências é contribuir para ampliar nossa capacidade de ter 

uma visão crítica acerca da realidade que vivemos. Isso ocorreu na década de 70, 

 
(...) quando a história da Educação Brasileira, em termos de rede 
pública de ensino, democratizou o acesso ao Ensino Fundamental e 
dispôs o saber científico a um público escolar em escala sem 
precedentes. Então, em 1971, com a promulgação da segunda Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - nº 5692/71, a Ciência 
passou a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau. 
(Acrescentado pela EC-000.059-2009) (BRASIL, 1988, p.94). 
 

Desde então, o processo de construção do conhecimento científico passou a 

ser a tônica da discussão do aprendizado, realizada desde a década anterior, que 

comprovaram que os alunos possuíam idéias, muitas vezes bastante elaboradas, 

sobre os fenômenos naturais, tecnológicos e suas relações com os conceitos 

científicos. Essas idéias são independentes do ensino formal da escola, 

conhecimentos que anteriormente não eram levados em conta no contexto escolar e 
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que agora são construídas ativamente pelos alunos em seu meio social, passando a 

ser objeto particular de atenção e recomendações. 

Uma nova fase da Educação Brasileira estava começando a surgir. Isso 

ocorreu nos anos 90, quando a principal reforma no ensino foi instaurada pela Lei nº 

9.394/96, instituindo a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e com ela 

uma grande novidade: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A característica 

mais marcante dessa Lei era tentar dar a formação educacional um cunho 

profissionalizante que se baseia no princípio do direito universal à educação para 

todos, trazendo diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão 

da educação infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa da educação 

básica.  

Sob a influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), objetiva-se 

com o Ensino de Ciências a formação do estudante-trabalhador-cidadão, isto é, um 

sujeito capaz de entender e de participar socialmente e politicamente dos problemas 

da comunidade, estar apto para o mercado de trabalho e que saiba posicionar-se 

pessoalmente de maneira crítica, responsável e construtiva demonstrando pleno 

exercício de sua cidadania.  Essa breve abordagem histórica do surgimento da 

disciplina de Ciências no currículo brasileiro permite o entendimento de que os 

objetivos para a educação científica mudaram em função de contextos políticos 

internos e externos no Brasil. 

Atualmente, considera-se a educação um dos setores mais importantes para 

o desenvolvimento de uma nação, mas garantir o exercício da cidadania. É 

importante ter claro que a estrutura do conhecimento científico não é a estrutura da 

área de Ensino de Ciências. Então, valorizando uma formação cidadã, os objetivos 

gerais do Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental visam construir uma 

estrutura que favoreça a relação entre o aluno, o professor e o saber científico. Na 

perspectiva da aprendizagem significativa do conhecimento historicamente 

acumulado e da formação de uma concepção de ciência que considere sua relação 

com a tecnologia e com a sociedade, para um melhor desenvolvimento autônomo no 

pensar e no agir, como apresentados a seguir: 

 
-Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano 
parte integrante e agente de transformações do mundo em que vive 
e as tecnologias como meios para suprir as necessidades humanas, 
distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao ser 
humano e ao equilíbrio da natureza; 
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-Identificar relações entre conhecimento científico, produção de 
tecnologia e condições de vida no mundo de hoje e em sua evolução 
histórica; 
Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas 
reais, a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em 
prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 
aprendizado escolar; 
-Saber utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, 
matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 
-Saber combinar leitura, observação, experimentação e registros 
para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e 
informações; 
-Valorizar o trabalho em grupo, como meio de desenvolver uma ação 
crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento 
(BRASIL, 1998, p.137). 
 

Flexibilidade seria uma das palavras-chave para definir esta proposta de 

conteúdos, partindo do princípio que cada escola pode ser considerada um espaço 

único. Em outras palavras, o Ensino de Ciências é um processo que se inicia no 

Ensino Fundamental e que se prolonga pela vida toda. 

Diferentemente de sua formatação atual, o Livro Didático (LD) surgiu como 

complemento aos livros clássicos, utilizados na escola, inicialmente buscando ajudar 

na alfabetização e na divulgação das ciências, história e filosofia. 

Sua origem está na cultura escolar, mesmo antes da invenção da imprensa 

no final do século XV. Para legislar sobre políticas do Livro Didático, o Instituto 

Nacional do Livro (INL), cujo objetivo era contribuir para a legitimação do livro 

didático nacional e, conseqüentemente, auxiliar no aumento de sua produção.  

O atual Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) veio substituir o 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF) em 1985, com a 

edição do decreto nº 91.542, de 19/8/85. Ele instituiu alterações significativas, 

especialmente nos seguintes pontos (FNDE, 2008; CASSIANO, 2004): 

 
- Garantia do critério de escolha do livro pelos professores; 
- Reutilização do livro por outros alunos em anos posteriores, tendo 
como conseqüência a eliminação do livro descartável; 
- Aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, 
visando maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos 
de livros didáticos; 
- Extensão da oferta aos alunos de todas as séries do ensino 
fundamental das escolas públicas e comunitárias; 
- Aquisição com recursos do governo federal, com o fim da 
participação financeira dos estados, com distribuição gratuita às 
escolas públicas. 
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Das inúmeras formas experimentadas pelos governantes para levar o Livro 

Didático à escola durante 67 anos (1929-1996), só com a extinção da Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), em 1997. E com a transferência integral da política 

de execução do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é que se iniciou uma produção e 

distribuição contínua e massiva de Livros Didáticos. 

O governo é incentivado por organismos internacionais, como o Banco 

Mundial a investir em Livros Didáticos, fazendo com que este seja o maior 

comprador deste tipo de material no mundo, porém a produção do Livro Didático não 

descarta mudanças estruturais na educação. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos 

programas voltado à educação básica e iniciou-se, com outra denominação, em 

1929. A partir de 1985, por meio do Decreto-Lei no 91.542, o Programa recebeu a 

denominação de Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Nessa perspectiva, 

um edital especifica todos os critérios para inscrição das obras e para constatar se 

as obras inscritas se enquadram nas exigências técnicas e físicas do edital, é 

realizada uma triagem pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo (IPT). Os livros selecionados são encaminhados à Secretaria de Educação 

Básica (SEB/MEC), responsável pela avaliação pedagógica. Esses especialistas 

elaboram as resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o Guia de Livros 

Didáticos, que é disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) em seu portal na internet e enviado o mesmo material impresso 

às escolas cadastradas no censo escolar.  

O Guia do Livro Didático orienta a escolha dos livros a serem adotados pelas 

escolas, através de resenhas previamente analisadas, com conteúdos estruturados 

por módulos ou unidades, de fácil verificação, com tabelas trazidas pelo Diretório 

Central dos Estudantes (DCE). Estes livros didáticos são confeccionados com uma 

estrutura física resistente para que possam ser utilizados por três anos consecutivos 

e os que apresentam erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito 

ou discriminação de qualquer tipo são excluídos do Guia do Livro Didático.  

Como resultado, os critérios definidos no edital de convocação do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) 

nos mostra que no ano de 2011, houve um investimento R$893 milhões de reais, 

atendendo 29.445.304 alunos do Ensino Fundamental, contando com a distribuição 
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de 118.891.723 livros didáticos que beneficiou 129.763 escolas. Foram onze 

coleções para os professores fazerem a sua escolha e a análise das abordagens 

pedagógicas deveria ser realizada pelos critérios do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), com ênfase na investigação científica e nas atividades 

experimentais. 

Nesse processo inovador de ensino e aprendizagem, no qual tanto o aluno 

quanto o professor estão cada vez mais se apropriando de ferramentas da Ciência 

para a reconstrução do conhecimento e da linguagem científica. Para isso, a 

motivação dominante dessa experiência deve ser através do compromisso com a 

qualidade da educação pública e através do reconhecimento do direito fundamental 

de todos os cidadãos terem acesso à cultura, à informação e ao conhecimento. 

As idéias básicas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

de Ciências refletem muito mais do que uma mera mudança de conteúdos. Apontam 

para a necessidade de mudanças urgentes não só no que ensinar, mas, 

principalmente, no como ensinar e no como organizar e avaliar as situações de 

ensino e de aprendizagem. 

Para isso, muitas escolas brasileiras precisam desenvolver novos projetos 

pedagógicos e novas práticas educacionais, nas quais leituras, investigações, 

discussões e projetos realizados por alunos superem ou complementem a didática 

da transmissão e a pedagogia do discurso. Essas competências dependem da 

compreensão de processos e do desenvolvimento de linguagens, a cargo das 

disciplinas que, por sua vez, devem ser tratadas como campos dinâmicos de 

conhecimento e de interesses, e não como listas de saberes oficial. 

Portanto, ao lidar com as Ciências é preciso sempre considerar a realidade 

do aluno e da escola, evitar complicar a sintonia entre professores, alunos e 

comunidade, e dar atenção solidária à realização cultural e social, construída no 

próprio convívio escolar e não adiar para um futuro distante. 

 

METODOLOGIA  

 

Partindo da definição etimológica do termo, a palavra Metodologia que vem 

do grego “meta” = ao largo; “odos” = caminho; “logos” = discurso, estudo. Então, a 

metodologia é a aplicação do método através de técnicas. Com base nestas 

informações optou-se pelo processamento de informações através da investigação, 
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onde à resolução dos problemas são alcançados através do desenvolvimento do 

raciocínio lógico e da criatividade. 

A pesquisa foi desenvolvida no sentido de analisar o livro didático escolhido 

de maneira aleatório a partir do que foi apresentado pelo colégio público do ensino 

fundamental, da cidade de Londrina – PR. 

Os critérios analisados através de anotações prévias do livro didático estão 

relacionados à estrutura dos conteúdos, ou seja, de que forma são abordados os 

temas, em especial, identificar se a História da Ciências tem sido entendida como 

pesquisa científica; verificando se este elemento está de acordo com a DCE, PLDN 

e PCN. Em seguida, é feita uma comparação e descrição das principais vantagens e 

desvantagens do livro analisado, sempre tomando base as propostas estudadas na 

Revisão da Literatura. 

 

Análise do Livro Didático 

 

O livro a ser analisado tem por autoria Fernando Gewandsznajder, intitulado 

Ciências: O Planeta Terra, destinado ao 6º ano do Ensino Fundamental, publicado 

pela Editora Ática, São Paulo, 2009, cujo exemplar analisado é o da 4º edição. 

O livro propõe ensinar ciências a partir do conhecimento prévio que o aluno 

traz consigo para a escola, procurando compreender que a ciência não é um 

conjunto de conhecimentos definitivamente estabelecidos, mas que se modifica ao 

longo tempo, buscando sempre corrigi-los e aprimorá-los.  

A História das Ciências está presente, com o objetivo de relacionar o 

conhecimento cientifico ao desenvolvimento da tecnologia e às mudanças na 

sociedade, entendendo que esse conhecimento é uma parte da cultura e está ligado 

aos fatores políticos, sociais e econômicos de cada época e que suas aplicações 

podem servir a interesses diversos. 

O livro apresenta sugestões que facilita na aprendizagem, aumentando a 

compreensão do aluno acerca dos conteúdos, oferece estratégias que estimulam 

atividades, com base em textos-problema, promovendo por meio de exercícios 

discussão entre os alunos, cujos estes expressam suas concepções mesmo quando 

não coincidem com as concepções cientificas. 

Também busca promover uma reflexão contínua, onde são necessários que 

os cientistas, assim como os demais cidadãos, não sejam apenas técnicos 
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competentes, pois as soluções de nossos problemas não dependem apenas da 

ciência e da técnica, mas da formação de uma responsabilidade social e de 

princípios que valorizem e respeitem todos os seres humanos.    

A obra é utilizada pelo professor como fonte bibliográfica, tanto para 

complementar seus próprios conhecimentos, quanto para a aprendizagem dos 

alunos, visando especialmente à leitura de textos, a realização de exercícios com a 

utilização de imagens como: fotos, desenhos, mapas e gráficos, existentes no 

manual do professor. 

Muitos conceitos estão ligados por um fio a um pequeno texto na lateral da 

página, no qual se pode encontrar a definição do conceito, a etimologia de um nome 

ou alguma informação extra. 

Os textos podem tratar de conceitos, procedimentos ou atitudes 

relacionados com temas da atualidade, do cotidiano do aluno, ou com temas 

transversais e eixos temáticos sugeridos nos PCN. Vários desses textos aparecem 

em boxes (Ciência e Ambiente, Ciência e Tecnologia, Ciência no Dia a Dia, Ciência 

e Atitude, Ciência e Saúde, Ciência e História, Para saber Mais) ou em pequenas 

notas nas margens da página (Uma Questão de Atitude, Uma Questão de Saúde, 

Uma Questão de Tecnologia, Uma Questão Social, Uma Questão de Ética, 

Preservando o Ambiente, Preservando a biodiversidade). 

A primeira delas – Trabalhando as idéias do capítulo – traz questões que 

podem ser usadas para uma leitura orientada do texto. O objetivo é familiarizar o 

aluno com ideias e termos básicos do capitulo. A terceira delas – Pense um pouco 

mais – presente em todos os capítulos requer do aluno a aplicação do 

conhecimento obtido em novas situações: resolvendo problemas, interpretando 

tabelas, deduzindo consequências do que aprendeu, estabelecendo novas relações 

ou generalizações a partir dos conceitos.  Essa atividade possibilita que o aluno 

realize individualmente um trabalho interdisciplinar, que ajudará a compreender a 

integração entre as diversas áreas do conhecimento e da cultura. Pouco é explorado 

sobre a História das Ciências nesta obra, a única parte onde há uma pequena 

consideração sobre o assunto encontra-se no capitulo quatro (p.49) e no capitulo 

vinte (p.209, 215, 216) cujo tópico se intitula Ciências e História. 
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Figura 1: Mapa Mundi 
 

 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, 2009, p.49. 
    
 

Figura 2 - História da Exploração Espacial 
 

 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, 2009, p.209. 
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Figura 3 - História de Plutão 
 

 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, 2009, p.215. 
 
 

Figura 4 - Cometa Halley 
 

 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, 2009, p.216. 
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Porém, no capitulo quatro o tema Uma Breve História da Terra se 

encontra no tópico intitulado Para saber mais (p. 54). Este tópico tem por objetivo 

trazer curiosidades para os alunos, segundo consta no manual do professor, ele é 

de natureza curta e não propõe questionamento e sugere ao professor, que, se for 

propicio, pode elaborar uma problematização e organizar um debate sobre o tema, 

sem maiores detalhes sobre como trabalhar cada tema deste tópico ao longo do 

livro. 

 
Figura 5 - Uma breve história da terra 

 

 
Fonte: GEWANDSZNAJDER, 2009, p.54. 
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Figura 6 - Uma breve história da terra 
 

 
 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, 2009, p.55. 
 

A despeito de sua importância, do interesse que possa despertar e da 

variedade de temas que envolvem, a História das Ciências tem sido frequentemente 

conduzida deforma desinteressante e pouco compreensível. Assim, o estudo da 

História das Ciências de forma exclusivamente livresca, sem interação direta com os 

fenômenos naturais ou tecnológicos, deixa uma enorme lacuna na formação dos 

alunos.  

Portanto, observa-se que a História das Ciências por meio desta perspectiva 

enciclopédica, livresca e fragmentada não é bem explorada para introduzir o assunto 

de forma dinâmica, articulada, histórica e não neutra, conforme é colocada no 

manual do professor, mas que está ausente a perspectiva da Historia da Ciência 

como aventura do saber humano, fundada em procedimentos, necessidades e 

diferentes interesses e valores. Pois, dentre os objetivos gerais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de ciências, dois deles enfatizam o uso da História da 

Ciência no ensino de ciências durante todo o segundo ciclo do ensino fundamental, 

ou seja, de 5ª à 8ª série. Consequentemente, as Diretrizes Curriculares Estaduais 
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feitas na temática em questão, acabam sendo transgredidas de forma implícita 

quando ocorre a escolha do livro didático. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como foco a História da Ciência, cujo é um conhecimento 

que dá prazer, porém também é instrumental, pois pode ser uma ferramenta 

importante para o aprendizado das ciências e pode ser uma possibilidade, em um 

futuro não muito distante. Para o ensino das ciências em um espaço interdisciplinar, 

por ser um todo orgânico, vivo, em processo, porque a História não para e nós 

somos seus protagonistas, fazemos parte desse movimento. Por isso, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais vem nos ajudar a encontrar respostas, trazendo 

novas abordagens para melhorar a educação brasileira, baseado na procura de 

redefinir a História da Ciência, cujo ponto inicial ocorre pela recusa da imagem 

construída das ciências. 

Diante da importância atribuída ao estudo da História de Ciência, bem como 

da grande utilização dos livros didáticos nas escolas, é importante que o professor 

de Ciências estabeleça relações entre os diversos conteúdos que utilizará na sala de 

aula. Mas, infelizmente o professor, profissional responsável pela escolha do livro 

didático, não tem conhecimento suficiente das recomendações feitas pelos 

documentos oficiais (Flôr, 2005) e também não tem parâmetros para analisar a 

coleção a ser escolhido, na dúvida, ele acaba escolhendo a coleção da escolha 

anterior, ou mesmo faz a opção por um autor ou editora conhecida.  

Neste sentido, fazer a escolha do livro didático oferecido no Guia do Livro 

Didático pelo MEC é uma ação cidadã do professor no sentido de proporcionar aos 

seus alunos um recurso didático impresso que obedece a inúmeros critérios pré-

estabelecidos e avaliações supervisionadas pelo MEC, mas percebemos que os 

textos relacionados à temática História da Ciência frequentemente se encontram 

como complementares, na forma de notas, boxes ou leituras especiais, o que torna o 

texto uma leitura de segundo plano, ou seja, esse texto vai ganhar prestígio se o 

professor enfatizá-lo e valorizá-lo em suas aulas ou se o aluno por si só tiver 

curiosidade de lê-lo. 

Então, como resultado da análise conclui-se que o livro didático, no que se 

refere à temática História da Ciência, é um material insuficiente. Esses motivos de 
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modo geral desestimulam os professores a inovarem suas aulas e a buscarem 

novas formas de trabalho para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos em 

sala de aula. 
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