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rmal.  “Não existe ciência normal sem o compromisso com um paradigma (2003, p.111),

pois ainda na visão de Kuhn, “os praticantes desta ciência, obtêm questões norteadoras do

primeiro paradigma desta ciência”. (2003, p.91)”.

             

  

            



Para Kuhn (2003), “ciência normal, envolve uma mudanças de paradigmas nos

damentos do modelo de mundo” e 

baseada em realizações cientificas “passadas”. Interessante é que o conhecimento de senso
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escolha do livro ideal para a realidade do aluno. “O livro didático é a materiali

evidente de suas singulares confirmações de saberes”.      

         



  

    “o livro deve ter característica enciclopédica e conceitual” (



           



Esse conhecimento escolar se ordena como sendo o “saber escolar”, ou seja, a interação entre
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“Ecologia costuma ser definida como        
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de seres vivos existentes em determinado lugar ou no planeta como um todo” e “que a matéria

de um ecossistema nunca se esgota” (LIVRO A, 2012, p. 220; 225).
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“Necessidade de redução do gás

vidas futuras”.
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qual se cultiva plantas” (LIVRO A, 2012, p.237).
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