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Introdução

Os processos de mediação didática em ciências 
naturais devem se dá em consonância com uma
visão mais crítica e sistêmica de mundo, 
caracterizada por um referencial no qual a 
composição do todo é bem mais que a mera soma 
de suas partes. Essa visão ajuda a promover a 
formação de seres humanos críticos de si e do 
mundo que os cerca.

Essa lógica de pensar atinge as diversas áreas do 
saber nas quais focamos as questões ambientais –
entre elas, o uso racional da água, o combate ao 
desperdício, a importância econômica da água e o 
reuso desse recurso natural – sendo amplamente 
discutidas na comunidade científica e na sociedade 
como um todo, a partir da proposta de Capra [1], 
relacionada a perspectiva de uma visão sistêmica, 
em contraposição ao modo cartesiano de ver e 
interpretar as coisas e os fenômenos.

Importa também enfatizarmos a necessidade de que 
os conteúdos acerca desta temática sejam 
construídos a partir de um pensamento complexo, 
como nos assinala Morin [2], que engloba
ramificações e implicações decorrentes do mau uso 
da água.

Estes indicativos nos motivaram a analisar a 
transposição didática do conteúdo Água para 
turmas de 5ª série do ensino fundamental. Tendo 
respaldo em Martha Marandino [3], que afirma ser  
a transposição didática um processo de 
recontextualização em que o saber científico se 
transforma no saber  ensinado. Existindo, no 
contexto da transposição didática, o elo entre o 

saber científico, a sociedade, os conteúdos tratados 
no material didático, e os conteúdos de fato 
ensinados. A noosfera. Nesta análise representada 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs..

Para tanto, optamos por analisar a transposição 
didática do conteúdo água, como produto do 
trabalho da noosfera, que contempla a transição 
deste saber cientifico ao saber a ser ensinado.

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo 
geral analisar, a transposição didática externa do 
conteúdo água com referência aos PCNs, e ao livro 
didático,   de ciências da 5ª série do ensino 
fundamental, tomando como referência de análise  a 
visão sistêmica para o ensino do mesmo.

Material e Métodos

Para o andamento desta análise foi desenvolvido 
um levantamento bibliográfico que segundo 
Vergara [4], é o estudo sistematizado desenvolvido 
com base em material publicado em livros, revistas, 
jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível 
ao público geral. Nesta breve revisão teórica 
focamos sobre os fundamentos da transposição 
didática, acerca de algumas particularidades da 
visão sistêmica, relacionada ao ensino de ciências, 
visão esta que se contrapõe ao olhar cartesiano e 
fragmentado, com o qual, as coisas podem ser 
analisadas e interpretadas. 

Nesse sentido, foi feito um levantamento de 
proposições desenvolvidas pela noosfera para 
identificar aspectos relevantes a serem abordados 
no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo
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Água, sendo contemplada nesta análise da 
transposição didática os PCNs e o livro de ciências 
de 5ª série do ensino fundamental.

O livro didático escolhido foi Ciências Naturais –
Aprendendo com o cotidiano, da Editora Moderna, 
2ª Ed. São Paulo, 2004. Tal escolha se justifica no 
fato de este livro ser comumente adotado tanto em 
escolas da rede particular como da rede pública de 
ensino. O volume 1 da coleção foi selecionado para 
análise por se tratar de livro de 5ª série, material 
didático que comumente contempla o conteúdo 
Água. 

Para facilitar a organização e estruturação dos 
conceitos focalizados pelos documentos analisados 
utilizamos a produção de mapas conceituais da 
água nos PCNs e no livro didático. Este meio de 
exposição foi utilizado para facilitar a análise da 
relação entre essas esferas da transposição didática. 
Os critérios estabelecidos para a produção dos 
mapas conceituais foram a presença de temas 
fundamentais com importância para a vida humana, 
o papel histórico da água na formação das 
sociedades, o consumo e sua relação com a saúde 
pública, além das relações que foram estabelecidas 
entre eles, uma vez que estes representam  um 
pensar sistêmico do mesmo.

Resultados e Discussão

Ao realizarmos as análises identificarmos que o 
conteúdo “Água”, em geral, é abordado pelos PCNs 
através de diretrizes que muito podem contribuir 
para a produção de livros didáticos melhor 
concatenados com questões amplamente relevantes 
relacionadas a um olhar mais sistêmico acerca do 
referido conteúdo. Como podemos observar no 
mapa conceitual 1

Os PCNs estão coerentemente subsidiados pela 
visão sistêmica proposta por Capra na medida em 
que interage aspectos relacionados ao conteúdo 
água como princípios de organização do 
conhecimento e não como blocos de construção 
básicos que inviabilizam as infinitas relações 
presentes em um contexto.

Estes aspectos analisados nos PCNs, identificam a 
preocupação da noosfera com a contextualização 
destes conteúdos a serem ensinados. Proposta 
bastante coerente com a teoria de Morin, que 
associa a visão cartesiana de educação justamente a 
separação dos conteúdos a serem ensinados dos 
seus respectivos contextos. Esta fragmentação, 
segundo Morin, dificulta a compreensão da 
realidade, que é composta de laços e interações 
entre aspectos sociais, culturais e econômicos.

A proposta dos PCNs também possui coerência 

com as idéias de Freire [5],  que defende a 
abordagem dos conteúdos de forma contextualizada 
para que o ensino ganhe significações relevantes. E 
não que sejam abordados como fragmentos que não 
contribuem para a formação de um pensamento 
crítico da realidade.

Ao analisarmos o livro didático identificamos que o 
mesmo apresenta apenas alguns aspectos propostos 
pelos PCNs que se enquadram dentro da visão 
sistêmica, como a contextualização de doenças de 
veiculação hídrica e poluição de mananciais por 
falta de saneamento básico. Como podemos 
observar no Mapa conceitual número 2.

Nesta perspectiva o livro didático representa um
recurso didático largamente influenciado pela visão 
cartesiana, que fragmenta os conteúdos dificultando 
a formação do pensamento complexo proposto por 
Morin e a visão sistêmica proposta por Capra, 
necessárias para a compreensão de atitudes locais e 
individuais como ações pertinentes na situação 
atual da água no planeta.

Em regra geral, diante da análise realizada, os 
parâmetros propostos pela noosfera (PCNs) estão 
coerentes com um processo de educação subsidiado 
pela visão sistêmica proposta por Capra (1996). 
Porém a transposição didática realizada no livro de 
ciências da 5ª série analisado, não apresenta as 
sugestões dos PCNs em sua totalidade. A 
transposição fica restrita a alguns conteúdos 
contextualizados. 

Conclusão

A investigação permitiu concluir que as orientações 
constantes nos PCNs não são respeitadas pelos 
autores na produção do livro didático, o que pode 
influenciar negativamente o processo de ensino-
aprendizagem quanto à formação de um 
pensamento complexo, dentro de uma visão 
sistêmica, ainda que o livro didático seja apenas um 
dos vários instrumentos  a compor a configuração 
do processo de ensino-aprendizagem na sala de aula 
de ciências quanto ao conteúdo Água.

Podemos, ainda, incluir como atenuante sobre o 
resultado negativo desta verificação, o fato de 
havermos construído nossa amostra de apenas um 
livro didático, o que não representa o universo dos 
livros de ciências da 5ª série, e não nos permite 
generalizações. Porém, os resultados são bastante 
preocupantes se levamos em consideração que o 
livro analisado é utilizado em várias instituições de 
ensino do Recife. 

Entendemos que seu uso deste recurso didático
requer dos professores uma ação direta durante o 
processo de ensino-aprendizagem, a fim de evitar a 



construção de conceitos fragmentados e 
descontextualizados.

Os professores podem sofrer influência direta do 
livro didático na construção dos seus referencias e 
estratégias didáticas, o que reforça a necessidade de 
investimentos em processos de formação 
continuada para esses profissionais. Parte-se da 
idéia de que a formação continuada permite ao 
professor atualização dos requisitos necessários a 
sua prática (formação de conceitos, tendências 
pedagógicas, utilização de recursos didáticos, entre 
outros) que podem auxiliar na análise das 
contribuições e limitações do livro didático 
adotado. 
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