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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um estudo sobre a seleção e o uso de livros didáticos de ciências 

naturais na educação básica e tem como objetivo principal investigar (i) os critérios que os 

professores de ciências naturais da educação básica consideram importantes no processo de 

escolha do livro didático e (ii) alguns aspectos sobre o uso do livro pelos professores. Na 

primeira etapa desta investigação, um questionário estruturado, respondido por 226 

professores de ciências, forneceu dados quantitativos sobre algumas características do 

processo de seleção de livros didáticos ocorrido nas escolas, critérios que os professores 

consideram importantes para a escolha desses livros e formas de utilização dos livros pelos 

professores. Posteriormente, numa segunda etapa, desenvolvemos entrevistas semi-

estruturadas, de caráter reflexivo. As entrevistas, realizadas individualmente com oito 

professores de ciências, forneceram dados qualitativos sobre os aspectos abordados no 

questionário. Na análise dos dados foram consideradas as condições escolares em que 

acontecem os processos de escolha e uso do livro, assim como alguns saberes e crenças 

docentes envolvidos nesses processos. Em relação aos critérios que balizam a escolha dos 

livros didáticos, verificamos que os professores observam, sobretudo, a linguagem acessível 

dos textos e os exercícios. Outros aspectos do livro didático, valorizados pelos professores de 

ciências, são as abordagens contextualizada e interdisciplinar, as propostas de atividades 

experimentais e investigativas e as ilustrações. Entre as formas mais comuns de emprego do 

livro didático, destacam-se o uso dos exercícios e a leitura dos textos. Os critérios que os 

professores de ciências utilizam para selecionar o livro didático estão relacionados às formas 

como eles empregam o livro, às suas crenças acerca dos aspectos que constituem um bom 

ensino de ciências e às suas percepções sobre as características dos estudantes. A não-

realização de algumas práticas que os professores consideram importantes no ensino de 

ciências foi por eles justificada, ora pelas restrições inerentes à realidade escolar, ora pela 

falta do conhecimento metodológico necessário à realização dessas práticas. Com base na 

análise dos dados, concluímos que as práticas docentes relacionadas à escolha e ao uso do 

livro didático são resultantes de tensões entre os saberes e crenças, originados de fontes 

diversas, e a realidade escolar em que os professores se inserem. Nossas considerações finais 

dizem respeito às implicações deste trabalho para a pesquisa na área de educação em ciências, 

sobretudo no que se refere à formação de professores. 
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ABSTRACT 

This dissertation presents a study of the selection and use of basic level natural sciences 

educational books, the focus of which being mainly on investigating (i) the criteria adopted by 

basic level natural sciences teachers in the process of selecting a given educational book and 

(ii) some aspects of how the book is used by these teachers. The first phase of this 

investigation comprised a structured questionnaire filled out by 226 science teachers, which 

provided quantitative data on some peculiarities of the selection process at schools, as well as 

the criteria adopted by teachers for the selection of such books and how the books are used by 

the teachers. 

Further on, the second phase comprised semi-structured thought-provoking interviews, which 

were conducted individually with eight science teachers and from which qualitative data were 

collected on the aspects addressed in the questionnaire. The assessment of the data took into 

account the prevailing conditions at the school under which the selection of the book and how 

it will be used occurs, as well as some of the teachers' premises and beliefs about these 

processes. In what concerns the criteria adopted for the selection of educational books, it was 

noticed that the teachers focus mainly on the accessible language used across the texts and 

exercises. Other aspects highly valued by the teachers have to do with the contextualized and 

interdisciplinary approaches, practice- and investigation-driven activities and illustrations. 

Among the most common ways of using educational books, the use of exercises and text 

reading stand out. The criteria adopted by teachers for the selection of educational books are 

related to how they will use the book, their beliefs on what make up good science teaching 

methods and to their awareness of the students profile. 

According to the teachers, any non-compliance with some teaching practices deemed 

important was attributed either to the peculiar restrictions of the school's reality or to the lack 

of the required methodological knowledge for the enforcement of such practices. 

Based on the analysis of these data, we drew to the conclusion that as far educational books 

are concerned the selection method adopted by the teachers is influenced by the conflicts 

between knowledge and beliefs arising out of a number of sources, and also by the school's 

reality within which the teachers themselves are inserted. Our final considerations will 

address the implications of this work suggesting that a research on the sciences educational 

area be conducted focused mainly on the qualification of teachers. 
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1. INTRODUÇÃO 

POR QUE REALIZO ESTA PESQUISA 

Depois de cursar licenciatura, voltando à escola na função de professora de 

Química, percebi que apenas o conhecimento dos conceitos específicos da disciplina não me 

garante sucesso na tarefa de promover a construção do conhecimento dessa ciência entre os 

estudantes.   

O cotidiano de um professor, incluindo a elaboração de programas e estratégias de 

ensino, é permeado por questões éticas, pedagógicas, políticas, epistemológicas e ideológicas, 

que transcendem o domínio dos conteúdos conceituais: O que ensinar? Como ensinar? 

Quando ensinar? Que materiais de apoio e que estratégias usar? 

 No contexto escolar, frequentemente nos deparamos com a necessidade de tomar 

decisões nas quais o conhecimento pedagógico é extremamente importante no sentido, por 

exemplo, da criação e escolha de metodologias, de instrumentos e de ambientes favoráveis à 

aprendizagem. 

Acredito que os fundamentos das ações educativas devem ultrapassar as intuições 

e as experiências pessoais. Por isso, considero importante a pesquisa em educação como uma 

forma de balizar nossas escolhas didático-pedagógicas. 

Visando desenvolver um olhar mais crítico, mais reflexivo e mais 

pedagogicamente fundamentado sobre minha própria prática docente, também retornei à 

academia. 

No cotidiano escolar, o livro didático ocupa uma posição de destacada 

importância. Seu uso é um recurso amplamente explorado nas dinâmicas escolares. Muitas 
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vezes, o livro define, não somente o conteúdo, mas a sequência e a metodologia empregadas 

nas aulas.  

Sempre com a intenção de fundamentar escolhas e posicionamentos pedagógicos, 

através da reflexão sobre as crenças e práticas que povoam o ambiente escolar, voltaremos a 

nossa atenção nessa pesquisa para os critérios que definem a escolha do livro didático pelos 

professores de ciências naturais, e para as várias formas como esses professores empregam 

esse recurso escolar. 

QUESTÕES DE PESQUISA 

 O objetivo dessa pesquisa é estudar alguns aspectos envolvidos na seleção e uso 

do livro didático pelos professores da área das ciências naturais na educação básica.  

Uma vez que o livro didático recebe lugar de destaque nos sistemas educacionais, 

e dada a sua importância para fundamentação conceitual de professores e estudantes a respeito 

dos conceitos científicos, propomos um olhar atencioso sobre a relação do professor com esse 

instrumento, investigando os critérios que comparecem e fundamentam o processo de escolha 

desse material pelos professores das diversas disciplinas das ciências naturais (Biologia, 

Física e Química, no ensino médio; e Ciências, no ensino fundamental). Além disso, 

investigamos também as formas pelas quais esses professores utilizam o livro didático. 

As questões que norteiam a nossa pesquisa podem, então, ser enunciadas assim:  

� Quais são os critérios que fundamentam a escolha de livros didáticos pelos 

professores das ciências naturais na educação básica? 

� Como os professores das ciências naturais da educação básica usam o livro 

didático nas aulas? 
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Com a elucidação dessas questões, visamos contribuir para uma reflexão no 

campo de formação de professores, fornecendo elementos que fomentem discussões sobre as 

relações entre a escolha do livro didático e o seu emprego pelos professores das disciplinas de 

ciências naturais.  

Na próxima seção, apresentaremos algumas evidências da importância atribuída 

ao livro didático em nosso sistema educacional, que justificam uma reflexão acerca de como 

esse instrumento permeia as dinâmicas escolares. 

O LIVRO DIDÁTICO E O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

No campo da educação, o investimento em livros didáticos realizado no nosso 

país reflete uma valorização desse recurso pedagógico pelo sistema educacional brasileiro.  

Assim como a experiência de muitos brasileiros, minha própria trajetória depõe 

sobre o papel hegemônico do livro didático na educação escolar. 

 Durante o tempo em que cursei o ensino médio, no final da década de 80 e início 

da década de 90 do século passado, comprar os livros didáticos solicitados pela escola se 

constituía em um desafio econômico para muitas famílias, inclusive para a minha.  Para os 

estudantes, conseguir os livros indicados pelos professores, mesmo que usados, gerava um 

grande alívio, pois era comum nessa época que os alunos que não portassem os livros 

indicados pela escola fossem convidados a retirarem-se da sala de aula. 

Devido à estreita dependência entre o planejamento das aulas e o uso do livro 

didático, o aluno sem este material, quando tolerado na sala de aula, era submetido a 

constrangimentos e naturalmente era excluído de grande parte do processo de ensino escolar, 

já que o uso do livro ocupava o centro das dinâmicas escolares. 
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Mais tarde, já como professora da rede pública de ensino presenciei várias 

situações que evidenciavam a dificuldade das famílias na aquisição dos materiais didáticos 

indicados pelas escolas.  

Em um país como o Brasil, em que 53% da população não tem acesso ao 

esgotamento sanitário1, certamente a compra de livros didáticos se constitui em um desafio 

para a maioria das famílias com estudantes.  

 Mais recentemente, o problema da dificuldade de acesso ao livro didático tem 

sido gradualmente amenizado por medidas governamentais. 

O setor público tem feito grande investimento na aquisição e distribuição de livros 

didáticos para os alunos das escolas públicas em todo Brasil. Entre os anos de 1995 e 2007, o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) gastou cerca de 5,5 bilhões de reais na compra 

e distribuição de livros para o ensino fundamental. De um modo geral, desde 1995 os 

investimentos anuais no PNLD têm aumentado, como mostra o GRAF.1.  
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GRÁFICO 1 - Recursos públicos gastos com o PNLD entre 1995 e 2007. 
Fonte: Brasil, 2007c 

  

                                                 
1 Esta é a conclusão da pesquisa Trata Brasil, organizada pelo instituto que leva o mesmo nome e pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), divulgada no dia 19 de maio de 2008 no Ministério das Cidades, em Brasília. A pesquisa que estuda os 
impactos do saneamento sobre a mortalidade infantil, saúde, educação, trabalho e turismo, dentre outros aspectos, foi 
acessada no dia 06 de fevereiro de 2009 no endereço eletrônico http://www3.fgv.br/ibrecps/CPS_infra/index_teste.htm. 



Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 
Luciana Campos Miranda  

 
Introdução 

 
 
 

  5 

A distribuição gratuita de livros didáticos para os estudantes de ensino médio das 

escolas públicas é mais recente do que o PNLD. O Programa Nacional do Livro para o Ensino 

Médio (PNLEM), entre 2004 e 2007, destinou mais de 0,5 bilhão de reais na compra e 

distribuição de livros didáticos para os alunos do ensino médio. No GRAF.2 podemos 

observar o incremento na distribuição dos recursos para o PNLEM a partir de 2004 até 2007. 
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GRÁFICO 2 - Recursos públicos gastos com o PNLEM entre 2004 e 2007 
Fonte: Brasil, 2007c 

 

Somando os recursos gastos no PNLD e PNLEM, o governo brasileiro investiu, 

entre 1995 e 2007, cerca de 6 bilhões de reais na aquisição e distribuição de livros didáticos. 

Esses programas colocam o governo brasileiro na posição de maior comprador de livros do 

mundo.   

Todo o investimento que o governo e as famílias dedicam ao livro didático já se 

constitui em uma justificativa para o estudo dos critérios de escolha desse instrumento 

didático e do uso que se faz do mesmo. Porém, além dos argumentos econômicos, a 

importância pedagógica que o livro didático ocupa no sistema educacional também motiva 

essa pesquisa.  
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AS FUNÇÕES PEDAGÓGICAS DO LIVRO DIDÁTICO 

O livro didático ocupa um lugar muito importante nas ações educativas. Martins 

(2002) afirma que apesar de o livro didático receber, quase sempre, críticas desfavoráveis, ele 

é uma das poucas formas de documentação e consulta empregada por professores e alunos e 

predomina como fator de relevância no trabalho pedagógico, determinando o conteúdo, 

definindo o currículo e cristalizando abordagens metodológicas e quadros conceituais.  

Estudos estrangeiros demonstram que mesmo não sendo o livro o único 

responsável pelas dificuldades de aprendizagem dos estudantes ele determina fortemente 

quais os tópicos e ideias são escolhidos e como eles são ensinados (Association for 

Supervision and Curriculum Development, 1997; TYSON, 1997 apud STERN & 

ROSEMAN, 2004), já que a maioria dos professores dedica grande parte do tempo de suas 

aulas ao uso do livro didático e, ainda, confiam no livro como fonte de conhecimento 

pedagógico e de conteúdo (BALL & FEIMAN-NEMSER, 1988 e RENNER et al, 1990 apud 

STERN & ROSEMAN, 2004). 

Nas últimas três décadas os livros didáticos têm suscitado vivo interesse dos 

pesquisadores (CHOPPIN, 2004) e se configuram como amplo campo para pesquisa 

(FERNANDES, 2004). 

Pesquisas realizadas em diferentes períodos investigam o uso do livro didático no 

ensino de Ciências Naturais e apontam esse recurso como essencial na prática escolar 

(SANTOS, 2006; TAVARES & ROGADO, 2005; MORTIMER, 1988). 

Na década de 1990, Freitag e colaboradores (1993) afirmaram que professores 

assumem o livro didático como a autoridade, a última instância, o critério absoluto de 

verdade, o padrão de excelência a ser adotado na aula e não como um instrumento auxiliar na 
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sala de aula, assimilando seus conteúdos mesmo quando esses se chocam frontalmente com 

suas convicções . 

Já no século XXI, pesquisas no campo da educação têm mostrado que no 

cotidiano de muitas salas de aula do Ensino Fundamental o livro didático ainda desempenha o 

papel de guia curricular, determinando conteúdos e metodologias a serem trabalhados pelos 

professores (MAFFIA et al, 2002).  

Quanto à importância do livro didático como fonte de conhecimentos acerca das 

ciências, Loguercio et al (2001) afirmam que esse é o principal meio de contato de alunos e 

professores com os modelos conceituais que são mais próximos das concepções científicas. 

Nessa mesma perspectiva, Delizoicov et al (2002) afirmam que na maioria das salas de aula o 

livro didático continua prevalecendo como principal instrumento de trabalho do professor, 

embasando a prática docente de maneira significativa. Além disso, para esses autores, sendo 

ou não intensamente usado pelos alunos, o livro didático é seguramente a principal referência 

para a maioria dos professores e, portanto, indiretamente também o será para os estudantes. 

Corroborando pesquisas anteriores, investigações mais recentes com professores 

de Química apontam que para esses profissionais o livro didático é o principal instrumento de 

escolha do que deve ou não ser ensinado, de como se deve ensinar e em que sequência ensinar 

(FINZI & FALJONI-ALARIO, 2006; ANDRADE et al, 2006).  

Pesquisas internacionais confirmam o papel de destaque desempenhado pelo livro 

didático de ciências no ensino escolar. De acordo com Jiménez & Perales (2001), apesar dos 

esforços das administrações educativas e dos próprios educadores para incorporar ao ensino 

uma multiplicidade de recursos escolares e extra-escolares disponíveis, o livro didático é uma 

das principais vias de transmissão da ciência escolar nas aulas. Além disso, entre as 
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investigações estrangeiras alguns trabalhos se dedicam a mostrar como o livro passou a ser o 

principal controlador do currículo (GAYAN & GARCÍA, 1997 apud NÚÑEZ et al, 2008). 

O livro didático também é o instrumento que consolida aqueles conhecimentos 

considerados importantes para o ensino na medida em que apresenta escolhas, sequências de 

conteúdos e formas de abordagens.  Ao abordarem essa função seletiva do livro didático, 

Snyder & Broadway (2004) a consideram como um artefato de conhecimentos escolhidos que 

reduz as possibilidades dos estudantes. Os autores compartilham o ponto de vista crítico de 

Kuhn (1996) que considera o livro didático como uma representação de um jogo particular de 

paradigmas com os quais a comunidade científica está comprometida num determinado 

momento e, nessa visão, os livros são escritos para perpetuar a ciência normal. Nessa 

perspectiva, os livros não são considerados neutros, produtos da evolução das ciências, mas 

são perpassados de valores e intenções e contribuem para a criação do que a sociedade 

reconhece como legítimo e verdadeiro (APPLE, 1990 apud SNYDER & BROADWAY, 

2004).  

A idéia de que o livro é fator decisivo na definição do que é ensinado nas escolas 

encontra apoio em várias pesquisas estrangeiras (LUMPE & BECK, 1996; GOTTFRIED & 

KYLE, 1992; ROSENTHAL, 1984 e YAGER, 1984). Essas pesquisas defendem que o que é 

ensinado na maioria das escolas não é definido pelo curso das ciências estudadas, mas pelo 

livro didático. Outras pesquisas mostram ainda que escolhas curriculares e estratégias de 

instrução adotadas pelos profissionais da educação em ciências são determinadas através dos 

livros de ensino de ciências (YORE, 1991 apud SNYDER & BROADWAY, 2004).  

Tanto as pesquisas nacionais quanto as internacionais realizadas nos últimos 30 

anos confirmam que o livro didático era e ainda é um instrumento pedagógico que ocupa 

parcela importante do tempo e da dinâmica da sala de aula. Em geral, as pesquisas mostram 
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que a importância do livro didático no sistema educacional não se reduz ao seu uso regular e 

constante nas aulas, mas se estende ao status de fonte de conhecimento científico para 

professores e alunos, além de ser a principal referência para professores do que deve ser 

ensinado e de como deve ser ensinado. 

O LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS E AS ORIENTAÇÕES OFICIAIS  

De várias formas, os livros didáticos brasileiros se apropriam ou demonstram uma 

tentativa de apropriação das orientações educacionais oficiais. Essa apropriação, às vezes 

profunda, às vezes superficial, acontece, ora por identificação dos autores com as propostas 

pedagógicas articuladoras dos documentos, ora por necessidade de se adequarem às normas 

exigidas pelos programas governamentais de distribuição de livros didáticos. Como resultado 

de uma apropriação superficial e artificial, não é raro encontrar livros cujo manual do 

professor apresenta a intenção de se adotar uma postura pedagógica que não se verifica na 

abordagem que fundamenta a estrutura do livro. 

 No Brasil, os programas de distribuição de livros representam a principal via de 

vendas do setor. Até mesmo empresas estrangeiras têm grande interesse em conseguir 

aprovação de suas obras para inclusão nesses programas, que configuram o governo brasileiro 

como o maior comprador de livros do mundo. As apropriações das orientações educacionais 

oficiais realizadas por autores e editoras manifestam-se, tanto nos aspectos técnicos de 

produção, quanto em características de ordem pedagógica do livro didático.   

Os esforços para adequação dos livros às orientações oficiais podem se refletir 

tanto na organização da forma do livro, na distribuição espacial de textos, na qualidade 

gráfica das imagens, quanto na abordagem pedagógica de conteúdos e atividades ou nos 

cuidados éticos referentes, por exemplo, à não-disseminação de estereótipos preconceituosos 

ou discriminatórios.  



Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 
Luciana Campos Miranda  

 
Introdução 

 
 
 

  10 

Em um trabalho que investiga a temática do livro didático para o ensino de 

Ciências no Brasil e apresenta alternativa a este recurso didático, Megid Neto & Fracalanza 

(2003) avaliaram que praticamente todos os critérios e características do livro didático 

observados pelos professores, na ocasião da escolha desse material, comparecem nos 

documentos de avaliação do livro didático do MEC, integrantes do Programa Nacional do 

Livro Didático. No mesmo trabalho, os autores afirmam que 

Professores ... têm recusado, cada vez mais, adotar fielmente os manuais 
didáticos postos no mercado, na forma como concebidos e disseminados por 
autores e editoras. Fazem constantemente adaptações das coleções, tentando 
moldá-las à sua realidade escolar e às suas convicções pedagógicas. 
(MEGID NETO & FRACALANZA, 2003, P.147) 

 

Ainda que transformados pelos atores que se encontram distribuídos nos seus 

diversos níveis de passagem, como consultores, professores, estudantes, comunidades 

escolares; os documentos oficiais constituem um currículo prescrito que serve de base ou 

ponto de partida para a construção do currículo em ação nas escolas (SACRISTÁN, 2000) 2. 

 Consultamos alguns documentos oficiais nacionais e regionais ligados à educação 

em ciências naturais, no sentido de identificar quais são as prescrições ligadas direta ou 

indiretamente ao uso do livro didático. Foram consultados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para as Ciências Naturais (BRASIL, 2008), as Orientações Curriculares 

(OC) para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), o Guia de Livros didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) de Ciências (BRASIL, 2007b), o Catálogo do Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM)/ Química (BRASIL, 2007a) e o Currículo 

Básico Comum (CBC) de Ciências de Minas Gerais3 . 

                                                 
2 O termo currículo prescrito, cunhado por Sacristán (2000) se refere àquele produzido pelo sistema educativo oficial e que 
será o ponto de partida para apropriações diversas, transformações e adaptações que levarão ao currículo que acontece na 
realidade escolar, o currículo em ação. 
 
3 O Currículo Básico Comum é um programa da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e pode ser acessado no 
Centro de Referência Virtual do Professor pelo endereço http://www.educacao.mg.gov.br/  
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As orientações oficiais específicas para as disciplinas que compõem a área de 

ciências como, por exemplo, a Química, trazem em si um ressoar das propostas oficiais mais 

gerais para a área de Ciências Naturais e para a educação. Da mesma forma, as propostas mais 

regionais, como o CBC, em Minas Gerais, adotam e reproduzem os eixos norteadores das 

propostas nacionais da educação, comportando em si peculiaridades demandadas pelas 

contingências locais, como previsto pelos próprios documentos nacionais. 

De uma forma geral, os documentos oficiais sinalizam a necessidade de renovação 

nos propósitos, na forma e nos métodos da educação no país. A denominada “formação 

cidadã”, com vistas à preparação de um sujeito ético, autônomo, ativo e crítico, munido de 

habilidades para se colocar na vida e no mundo do trabalho, constitui-se atualmente em um 

dos principais pilares para se pensar as funções da educação e da escola.  

Nesse contexto, os documentos oficiais atribuem ao professor a função de ator 

principal da implementação da renovação educacional esperada, indicando a necessidade de 

investimento na atualização e formação profissional docente. Cabe a este profissional, 

inserido nos novos propósitos educacionais, intervir ativamente na aprendizagem que, 

consensualmente, não é espontânea. A atuação docente é apresentada nas recomendações 

oficiais para a educação como a forma de superar a educação livresca. O professor deve 

selecionar conteúdos e metodologias, prescrever métodos ativos de aprendizagem, despertar o 

interesse dos alunos, conferindo à ciência e à natureza sentidos não expostos no livro didático.  

Visando promover metodologias em que o estudante desempenhe ativamente sua 

aprendizagem, superando a educação livresca, em que o livro didático impõe o conteúdo, o 

ritmo e a metodologia de ensino, propõe-se que o livro didático não seja tratado como a única 

ou principal referência no cotidiano escolar.  
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Contudo, como o livro didático ainda é um importante recurso, tanto para 

professores, quanto para estudantes, os programas de distribuição gratuita de livros didáticos 

definem critérios de avaliação, tanto para sua inclusão na lista publicada pelo programa, 

quanto para sua seleção pelos professores das escolas públicas.  

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2008a), uma reforma educativa não resulta da simples disponibilização de parâmetros, 

diretrizes ou propostas curriculares, mesmo que esses tenham força de lei. Os professores, em 

seus grupos organizados, são os agentes da (re)construção curricular, sendo imprescindível a 

criação de espaços de planejamento coletivo, de estudos e discussões que incluam as 

orientações curriculares nacionais, não vistas como propostas de ensino, mas como diretrizes 

a serem dinamicamente significadas e desenvolvidas nos contextos de âmbitos mais locais. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) têm oficialmente as funções de apoiarem as 

discussões e o desenvolvimento do projeto educativo das escolas, referenciarem a reflexão 

sobre a prática pedagógica, o planejamento de suas aulas, a análise e seleção de materiais 

didáticos e de recursos tecnológicos e contribuírem para a formação e atualização dos 

profissionais da educação.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais que tratam do ensino de ciências 

naturais para o ensino fundamental (BRASIL, 2008b), o papel da educação no 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se e aponta para a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. Nessa mesma linha de defesa da 

responsabilidade pela formação cidadã, também as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2008a) estabelecem o aprimoramento do educando enquanto ser humano 

como uma das finalidades do ensino médio. Esse aprimoramento envolve sua formação ética, 
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sua autonomia intelectual, seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e 

o desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado. 

Os PCN’s não desconsideram o fato de a orientação do trabalho de professores e 

especialistas em educação do nosso país receber imposições da competição e da excelência 

que marcam nossa era, na qual progressos científicos e avanços tecnológicos definem 

exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Nesse cenário, de 

acordo com os PCN’s, o ensino das ciências naturais no ensino fundamental visa o 

desenvolvimento, pelo aluno, de competências para compreensão do mundo em que deve 

atuar como indivíduo e cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e 

tecnológica.  

Ao professor, cabe um papel central na formação desses jovens para a vida cidadã 

e para o mundo do trabalho. Essa formação não se fará apenas através do estudo 

exclusivamente livresco das ciências naturais, sem interação com os fenômenos naturais ou 

tecnológicos. De acordo com os PCN’s, os professores devem prescrever métodos ativos que 

despertem o interesse dos estudantes pelos conteúdos e confiram sentidos à natureza e à 

ciência que não são possíveis ao se estudar ciências naturais em apenas um livro. Para tais 

finalidades sugere-se, por exemplo, a utilização de observações, experimentações, jogos e 

diferentes fontes textuais para obter e comparar informações. Essas atividades podem e devem 

compor o livro didático, mas não devem se restringir ao escopo do texto do livro, devem sair 

do papel e ganhar concretude nas aulas. 

Uma vez que o movimento de aprendizagem não é espontâneo, espera-se do 

professor uma intervenção ativa nesse movimento. A aposta dos PCN’s é que na interação 

com o professor e com outros estudantes, e pelos instrumentos culturais próprios do 

conhecimento científico, o aluno, sujeito de sua aprendizagem ressignifique o mundo, isto é, 
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construa explicações. Nesse sentido, a atuação do professor é sempre essencial, informando, 

apontando relações, questionando a classe, desafiando com problemas, trazendo exemplos, 

organizando o trabalho com vários materiais: da natureza, da tecnologia, textos variados, 

ilustrações, etc. Muitas vezes, as primeiras explicações são construídas no debate entre os 

alunos e o professor, momento em que os estudantes expressam seu conhecimento prévio, de 

origem escolar ou não, e reelaboram seu entendimento das coisas. O diálogo entre os saberes 

se estabelece na associação entre o que já se conhece, os desafios e os novos conceitos 

propostos.  

A prescrição de métodos ativos de ensino tem como consequência a necessidade 

de se repensar o uso do livro didático. Este não deve ocupar o papel de guia no cotidiano 

escolar. O professor deve se atentar para o fato de o ensino das ciências naturais não se 

resumir à apresentação de definições científicas, como em muitos livros didáticos, em geral 

fora do alcance da compreensão dos alunos. Definições são o ponto de chegada do processo 

de ensino, aquilo que se pretende que o estudante compreenda e sistematize, ao longo ou ao 

final de suas investigações. 

Em relação ao uso do livro didático, os PCN’s criticam a simples menção a textos 

em associação com o ensino nos livros didáticos tradicionais que na falta de outros elementos 

têm sido o principal suporte ou guia do ensino de ciências, e denunciam que muitas vezes 

esses livros difundem propostas limitadas e, não raro, equivocadas. Novamente, reforça-se a 

importância de entender o livro didático como instrumento auxiliar e não a principal ou única 

referência.  

Compondo o conjunto das ações governamentais no sistema educacional se insere 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Esse programa, além de realizar a compra e 

a distribuição gratuita de livros didáticos para alunos da educação básica das escolas públicas, 
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seleciona as obras que podem ser requisitadas pelas escolas e orienta a escolha dos livros 

através de guias contendo apresentações sobre as obras que compõem o programa.  O guia de 

livros didáticos do PNLD de Ciências (BRASIL, 2007b) assume a análise dos livros segundo 

os novos pressupostos para o ensino de ciências, configurados pela pesquisa na área e pelas 

diretrizes curriculares atuais, centrando-se em aspectos científicos, metodológicos, 

pedagógicos, éticos e estéticos. 

Tratando-se dos processos de seleção dos livros didáticos realizados nas escolas 

que serão atendidas pelo programa, o PNLD propõe uma unificação dos pontos observados 

por cada avaliador em torno das diversas obras através do uso da ficha de avaliação dos livros 

didáticos.   

A ficha proposta pelo PNLD foi organizada de forma a explicitar e direcionar a 

avaliação do livro em torno da proposta pedagógica; dos conhecimentos e conceitos; das 

propostas de pesquisa, de experimentação e de atividades práticas; dos aspectos relacionados 

à cidadania e à ética; das imagens presentes e do manual do professor. Em 2007, por exemplo, 

foi distribuído às escolas públicas o documento oficial do Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio que apresentava as obras de Química aprovadas para escolha 

em 2007 (Química: catálogo do Programa Nacional do Livro para o Ensino médio: 

PNLEM/2008).  Tanto os critérios para aprovação dos livros no programa, quanto os critérios 

sugeridos para avaliação dos mesmos pelos professores, levam em consideração os aspectos 

conceituais, éticos e metodológicos das obras didáticas.  

Os princípios comuns à avaliação de obras didáticas para o ensino médio deram 

origem a dois grupos principais de critérios de avaliação: critérios eliminatórios e critérios de 

qualificação. De acordo com as normas do PNLEM, serão sumariamente eliminadas as obras 

que não observarem os critérios de correção e adequação conceituais; correção das 
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informações básicas; coerência e pertinência metodológicas e os preceitos éticos. Além disso, 

aspectos sobre correção conceitual e compreensão, fundamentos pedagógico-metodológicos, 

construção do conhecimento científico, construção da cidadania, livro do professor e 

elementos gráfico-editoriais também são avaliados na qualificação das obras. 

A mobilização do conjunto de docentes da escola para avaliação e seleção dos 

livros didáticos está de acordo com as orientações dos PCN’s, que conferem ao professor, e 

não ao livro didático, a responsabilidade de, em sua equipe, fazer o planejamento das aulas de 

ciências naturais e a seleção dos temas que em conjunto com as demais áreas de 

conhecimento ou em sua especialidade vão ganhando complexidade e profundidade. 

 Ao planejar cada tema, o professor deve considerar as características de seus 

alunos e selecionar problemas que correspondem a situações interessantes a interpretar. Por 

exemplo, uma notícia de jornal, um filme, uma situação de sua realidade cultural ou social, 

podem configurar-se em problemas didaticamente interessantes. 

Novamente, aparece nos documentos oficiais a preocupação com a aprendizagem 

significativa. De acordo com o PNLD, o aprendizado é a reconstrução do já conhecido, com a 

elaboração de formas com organização original, interpretações genuínas que configuram 

significados novos. Nesse processo, é importante que o professor esteja aberto à voz dos seus 

alunos. Sempre a partir do que os estudantes já conhecem e daquilo que desejam conhecer, o 

docente deve estimulá-los a falar e a escrever, propiciando oportunidades para questionarem 

esses conhecimentos, possibilitando que sejam ampliados e reorganizados. 

De um modo geral, as orientações oficiais nos remetem a pensar sobre a 

necessidade de um uso mais reflexivo do livro didático. Nesses documentos, podemos 

perceber um consenso em recomendar que o professor não faça uma utilização inocente do 



Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 
Luciana Campos Miranda  

 
Introdução 

 
 
 

  17 

deste material. O livro, que não é neutro ou imparcial, pode ser um instrumento auxiliar no 

trabalho do professor, mas não deve ser um delimitador de sua atividade docente. 

Logicamente, a autonomia do professor frente ao livro didático está diretamente 

relacionada à qualidade de sua formação. Os conhecimentos pedagógicos e dos conteúdos a 

serem ensinados fornecem aos professores capacidade de se posicionarem mais criticamente 

em relação ao material, selecionando-o e empregando-o da forma e no momento mais 

adequados à realidade de sua comunidade escolar e aos seus objetivos de ensino. Professores 

bem preparados podem, inclusive, suprir as deficiências do livro didático através da 

reelaboração de suas propostas metodológicas ou conceituais. Ao contrário, professores com 

formação pedagógica e conceitual precárias tendem a ser mais dependentes do livro didático, 

fazendo dele seu guia curricular e a principal fonte de conhecimento, quando não a única.   

Visando esse movimento de mudança na sala de aula, em que o planejamento e a 

execução das aulas não devem mais ser engessados pelo livro didático e, ao contrário, devem 

ser sensíveis à realidade local, o PNLD ressalta a importância do abandono à priorização da 

quantidade de conteúdos, especialmente em forma de fatos, para assumir a importância de 

atingir maior profundidade nos conhecimentos que realmente são do interesse da 

aprendizagem. Nesse sentido, não há um programa fixo de conteúdos a serem trabalhados na 

escola. O grupo de docentes deve assumir a organização do currículo, adequando-se os temas 

às necessidades dos alunos e ao contexto em que vivem. O planejamento pedagógico da 

escola deve refletir e organizar coletivamente o programa de conteúdos a ser desenvolvido 

pelos professores nas várias disciplinas. Tomar como elemento fundamental as demandas dos 

alunos, partindo de sua realidade e incluindo a necessidade de extrapolá-la, é um caminho 

para tornar as aprendizagens mais significativas. 
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A proposta curricular nacional se assenta nas bases de um currículo flexível, capaz 

de se ajustar à realidade de cada escola, de cada região do Estado e às preferências e estilos de 

ensino dos professores. Entretanto, ela aponta para alguns conteúdos que por sua relevância 

são considerados essenciais.  

Em Minas Gerais, esses conteúdos essenciais são denominados Conteúdos 

Básicos Comuns – CBC –, sendo seu ensino obrigatório nas escolas da Rede Estadual de 

Ensino. A proposta dos CBC’s compõe a matriz de competências básicas para a avaliação do 

sistema público de ensino mineiro. Além dos Conteúdos Básicos Comuns, esta proposta 

curricular sugere Conteúdos Complementares, que devem ser examinados pela equipe de 

profissionais de cada escola para compor seu projeto de ensino para a disciplina. Os 

Conteúdos Básicos Comuns, portanto, não são a totalidade da proposta curricular, mas 

estabelecem aqueles conteúdos e competências que devem ser desenvolvidos prioritariamente. 

Os Conteúdos Básicos Comuns foram projetados para ocupar a metade da carga horária 

disponível para a disciplina Ciências Naturais. O tempo restante deve ser utilizado para o 

ensino de conteúdos complementares e/ou para o desenvolvimento de projetos pedagógicos da 

escola. 

A proposta curricular dos CBC’s é compatível com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e se inspira em várias de suas proposições. Sua primeira contribuição é a de 

destacar, de modo mais claro, as idéias básicas do currículo, ou seja, aquilo que não pode 

deixar de ser ensinado. Além disso, esta proposta avança na descrição mais detalhada dos 

tópicos do Conteúdo Básico Comum, com a intenção de orientar seu ensino. 

A proposta dos CBC’s visa atender às funções de promoção e socialização dos 

estudantes no contexto cultural de que fazem parte, rompendo com uma educação projetada 

para educar uma elite e preparar para estudos posteriores. Passada a etapa de expansão do 
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sistema público de ensino, a missão assumida pelo sistema educacional já não é mais a 

democratização do acesso à educação, mas a da qualificação de suas práticas, da efetividade 

enquanto instrumento de desenvolvimento moral e intelectual dos estudantes. 

Levando em consideração os pressupostos dos documentos oficiais para a 

educação e para o ensino de ciências, nesse trabalho investigamos o processo de seleção de 

livros didáticos de ciências naturais pelos professores da educação básica, incluindo a 

dinâmica de escolha, os materiais utilizados e principalmente os critérios utilizados pelos 

docentes na avaliação das obras. Também é objetivo desse trabalho elucidar as principais 

formas de uso desses livros por esses professores. 

O PROFESSOR E A SELEÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO 

... não se pode falar de propostas alternativas de ensino sem incluir a 
educação inicial e continuada de professores. 4 

 

Um dos objetivos dessa pesquisa é compor o delineamento de um quadro geral da 

dinâmica de escolha e do emprego de livros didáticos por professores de ciências naturais da 

educação básica, que forneça subsídios para a discussão e o planejamento de ações de 

formação profissional de educadores. 

Apesar da grande importância atribuída ao livro didático pelos professores, 

algumas pesquisas indicam a existência de dificuldades dos docentes na seleção desse recurso 

didático.  

A necessidade de instrumentação do professor para a escolha pedagogicamente 

adequada do livro didático é um tema recorrente nos trabalhos que versam sobre esse 

instrumento educacional (OLIVEIRA, 1986; MOLINA, 1987; LOGUERCIO et al, 2001; 

                                                 
4 A Química no ensino fundamental, Uma proposta em ação, Maria Emília C. C. Lima e Nilma Soares da Silva, 2007, 
Editora Unijuí, Ijuí, 
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MAFFIA et al, 2002; FINZI & FALJONI-ALARIO, 2006; SANTOS, 2006 e NÚÑEZ et al, 

2008). 

Ligada ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), a criação das comissões 

para a avaliação dos livros didáticos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) é 

reconhecida como um empreendimento pela busca de uma melhor qualidade dos livros usados 

nas escolas. Contudo, esse processo de melhoria da qualidade do livro escolar tem sido lento. 

Uma das causas atribuídas à lentidão da melhoria da qualidade dos livros didáticos utilizados 

nas escolas são os interesses editoriais que se confrontam com as novas orientações para se 

trabalhar o ensino de ciências (NÚÑEZ et al, 2008). Segundo Núñez et al (2008), outro fator 

que compromete a elevação da qualidade dos livros didáticos adotados nas escolas são as 

deficiências formativas dos docentes para o exercício de escolhas adequadas do ponto de vista 

técnico e pedagógico. 

A limitada preparação dos professores para participar, especificamente, dos 

processos de seleção dos livros é tratada por Núñez et al (2008) como responsável pela 

adoção de livros didáticos de qualidade questionável. Segundo os autores, selecionar 

adequadamente um livro didático, que se preste aos novos objetivos do ensino de ciências, é 

uma tarefa que exige muitos saberes, competências e habilidades, de um coletivo que pouco 

tem recebido, para tal fim, em sua formação profissional.  

Se o usuário final do livro didático é o estudante, a forma como ele se apropria e 

utiliza o livro depende muito das ações e instruções do professor. O professor se configura 

como o intermediário final e mais próximo entre o conhecimento científico didaticamente 

transposto no livro, e o estudante. Por isso, esse profissional tem um papel importante na 

seleção desse recurso didático. 
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A seleção de livros didáticos não pode ser limitada a um grupo de especialistas 

responsáveis por analisá-los e recomendá-los aos professores, a despeito da melhoria da 

qualidade dos últimos livros recomendados pelo MEC para o ensino de ciências. A seleção 

dos livros didáticos é uma tarefa dos professores enquanto profissionais da educação.  

Na avaliação de Núñez et al (2008) a participação docente na política de seleção 

de livros didáticos pouco tem sido estimulada e, para atender aos principais objetivos do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), se faz necessária a participação ativa e 

democrática do professor no processo de seleção dos mesmos. 

As deficiências da formação de professores relacionadas à capacitação para 

selecionar e usar adequadamente o livro didático têm sido identificadas e abordadas por vários 

autores (OLIVEIRA,1986; MOLINA, 1987; FREITAG et al,1993; LOGUERCIO et al, 2001; 

MAFFIA et al, 2002; MARTINS, 2002; SANTOS & MOL, 2005). Por exemplo, ao lançar a 

atenção sobre o processo de julgamento do livro didático pelos professores, Oliveira (1986) 

identificou uma demanda de treino profissional e conceituação técnica desses docentes para se 

isolar das razões objetivas as razões subjetivas para se preferir ou preterir uma determinada 

obra didática em relação à outra. De acordo com Martins (2002), a formação do docente ainda 

não contempla o domínio da leitura da imagem, de forma a torná-lo apto a manipular e 

explorar melhor as potencialidades do material didático disponível. Os documentos oficiais 

nacionais também já denunciaram a ocorrência de escolhas de livros pedagogicamente 

inadequados pelos professores (MAFFIA et al, 2002). 

Em relação ao livro didático, num processo que vai do autor ao aluno, os 

professores aparecem como os elementos-chave. Os autores de livros didáticos cumprem a 

função inicial na cadeia de transposição didática dos conhecimentos científicos ao escreverem 

os textos, mas são os professores que determinam quais obras chegarão aos seus alunos e de 
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que formas esse material será empregado no cotidiano escolar. Eles escolhem o livro e são 

responsáveis por seu aproveitamento. No entanto, muitas vezes o professor não conhece 

devidamente e nem sabe como funciona esse instrumento de trabalho.  

Diante da importância do professor como intermediário desde a escolha de um 

livro didático até o contato dos estudantes com os conhecimentos transpostos pelo autor, 

chega-se à recomendação já apresentada na década de 80 por Molina (1987), de que os órgãos 

públicos preparem os professores para escolhas mais criteriosas.  

Mais recentemente, esta recomendação parece ainda ser válida e necessária. 

Evidências da necessidade de melhorias na capacitação de professores são encontradas em 

uma pesquisa sobre a dinâmica de analisar livros didáticos, em que Loguercio et al (2001) 

constataram que professores de Química têm dificuldades de identificar no livro didático itens 

aparentemente simples, como o índice remissivo e a ficha catalográfica. Além disso, a 

pesquisa mostrou que os professores também apresentaram dificuldades na identificação dos 

obstáculos epistemológicos presentes nos livros analisados. Sobre a importância do livro 

didático nas ações educacionais e sobre a sua escolha, Loguercio et al (2001) afirmam que 

... os recursos literários são os refúgios que acabam por definir a ação 
docente, e percebeu-se (...) que esses recursos são pouco ou nada 
contestados. A “escolha” dos livros limita-se a questões econômicas, práticas 
e estéticas, enquanto que as questões sociais e epistemológicas são 
desconhecidas e o currículo continua sendo pouco problematizado. 
(LOGUERCIO, SAMRSLA & DEL PINO, 2001, p.561). 

 

Dificuldades encontradas pelos professores ao selecionarem os livros didáticos de 

Ciências também foram elencadas no trabalho de Maffia et al (2002). Os resultados obtidos 

nesta investigação sinalizam que, apesar de terem em mãos o Guia de Livros Didáticos por 

aproximadamente três meses antes da data limite para a seleção, a prática de coordenadores e 

professores, ao selecionarem os livros didáticos, pareceu superficial e pouco reflexiva, não 
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priorizando os livros com propostas inovadoras do ensino de ciências. A maioria dos 

professores atribuiu essa prática à sobrecarga de trabalho e ao prazo curto para seleção 

determinado pelo MEC. As autoras que realizaram o estudo relacionam a falta do uso de 

critérios bem estruturados para seleção dos livros didáticos ao fato de professores e 

coordenadores possuírem concepções sobre o ensino e a aprendizagem de ciências que se 

encontram no nível do senso comum.  

A negligência dos professores em relação a critérios fundamentados teoricamente 

para a seleção do livro didático, também foi abordada por Santos & Mol (2005) e Freitag et al 

(1993). Realizados com uma distância temporal de 12 anos, os dois estudos realizados entre 

professores, para conhecer os motivos e critérios que os levam a adotar este ou aquele livro, 

evidenciam que esses motivos e critérios são ditados por aspectos externos ao processo 

pedagógico. Em geral, as razões indicadas pelos professores, quando adotam um ou outro 

livro, coincidiram com as razões e os critérios sugeridos pelas Secretarias de Educação, pelos 

especialistas em avaliação e pelas editoras. Na avaliação dos pesquisadores, ocorre uma 

grande “unidimensionalização” nas opiniões sobre a qualidade dos livros, o que traduz um 

grande conformismo e comodismo dos professores, em sua maioria satisfeitos com os livros 

didáticos que usam, mesmo que estes não tenham sido escolhidos por eles. Segundo esses 

autores, os professores não fazem as suas escolhas ou críticas baseados em argumentos 

próprios, elaborados com base em critérios decorrentes de sua experiência profissional e do 

seu conhecimento (FREITAG et al, 1993).  

LACUNAS NA PESQUISA SOBRE O LIVRO DIDÁTICO E O OBJETO DE 
NOSSA PESQUISA 

Ainda que o livro didático tenha se tornado, nas últimas três décadas, objeto de 

várias pesquisas em educação, dois temas, em específico, os critérios de escolha e o uso do 
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mesmo por professores ou alunos, são ainda pouco explorados. De acordo com Freitag et al 

(1993), das centenas de teses e pesquisas feitas sobre o livro didático a esmagadora maioria se 

concentra na análise do texto impresso. São poucos os estudos que se dão ao trabalho de 

analisar o livro em uso nas salas de aula focalizando o professor, o aluno ou, eventualmente, 

ambos. Dos poucos trabalhos empíricos que discutem esse aspecto, os estudos sobre o uso do 

livro didático pelo professor são mais frequentes que os estudos sobre o destinatário último do 

livro, o estudante. Freitag et al (1993) defendem a intensificação nos estudos do livro didático, 

que focalizem, sobretudo, o seu emprego pelo professor no cotidiano da sala de aula. De 

acordo com esses autores, haveria inúmeras possibilidades de um bom professor, usando um 

livro didático ruim, desenvolver um excelente ensino e promover um extraordinário 

aprendizado, enquanto que, por outro lado, um professor despreparado provavelmente fará um 

uso inadequado até mesmo de livros bons. De um modo geral, a relação do professor com o 

livro didático somente foi estudada na perspectiva dos critérios utilizados por ele para a 

escolha do livro (FREITAG et al, 1993). 

A defesa para a inclusão do tema uso do livro didático, nas pesquisas em 

educação, também encontra argumentos no trabalho de Braga (2003). Na tese que investiga o 

texto de biologia nos livros didáticos de Ciências, a autora afirma que as pesquisas sobre o 

livro didático no Brasil quase sempre analisam a inadequação dos mesmos para o propósito da 

escola. Nesse sentido, comumente se investiga o conteúdo dos livros buscando-se 

inadequações nas imagens, erros conceituais, linguagem inadequada, veiculação de 

preconceitos e obstáculos epistemológicos. Um exemplo desse tipo de trabalho que aborda o 

conteúdo do livro foi realizado por Harrison (2001), que investigou como os livros de 

Biologia, Física e Química usam e discutem os modelos analógicos no ensino de ciências. 
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Em trabalho recente, Cassab & Martins (2008) afirmam que embora o livro 

didático seja o tema de um número crescente de pesquisas e ações governamentais, de forma 

geral, são pouco problematizados os aspectos relacionados ao seu uso por professores e 

alunos no ambiente escolar, assim como as práticas de leitura associadas ao mesmo. “Em 

particular, é ausente a discussão das relações que o professor, mediador por excelência das 

interações entre livro-aluno-conhecimento, estabelece com este material.” (CASSAB & 

MARTINS, 2008, p.2). 

A lacuna referente a estudos sobre o uso do livro didático pode ser identificada 

também nos encontros de pesquisa na área da educação. O livro didático tem sido tema de 

vários trabalhos apresentados nos encontros nacionais de pesquisa em ensino de Ciências. 

Fizemos um levantamento dos trabalhos sobre livros didáticos apresentados nos quatro 

últimos Encontros Nacionais de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC), em um Encontro 

Nacional de Perspectivas no Ensino de Biologia (ENPEB) e em um Encontro Nacional de 

Ensino de Química (ENEQ). Nesse levantamento, identificamos 44 trabalhos abordando 

investigações sobre o livro didático. No caso do ENPEC, entre 1999 e 2005, o número de 

trabalhos sobre a temática passou de 5 para 12, apontando uma tendência na pesquisa 

educacional. Nos 44 trabalhos identificados, a temática livro didático se subdivide em vários 

assuntos como imagens, discurso e linguagem, imagens de ciência e cientistas veiculadas, a 

apropriação das reformas curriculares, a produção dos livros, inovações, seleção, entre outros. 

Observamos que a maioria dos trabalhos analisa o conteúdo do livro: ilustrações, textos, 

exercícios, temas abordados, por exemplo. Existe uma preocupação evidente com a qualidade 

e a adequação dos livros didáticos para os fins da educação. 

Por outro lado, é facilmente perceptível a existência de uma lacuna sobre os 

modos de utilização dos livros didáticos. Dos 44 trabalhos sobre a temática livro didático 
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apurados nas atas e anais dos encontros acima citados, apenas 2, o que corresponde a 4,5% 

dos trabalhos, abordam o uso do livro didático. No primeiro deles, Piccinini & Ayres (2002) 

propuseram um trabalho com a intenção de conhecer dois pontos fundamentais do processo de 

mediação didático-pedagógica dos manuais escolares: o levantamento das formas de seleção 

do livro pela escola/professor e a descrição da forma de utilização do livro didático pelo 

docente como um recurso para a construção do conhecimento em sala de aula. O trabalho 

investigou duas classes (3ª e 4ª séries) do ensino fundamental orientadas pela mesma 

professora. Os autores destacaram como justificativa para a realização dessa pesquisa a 

necessidade de melhor conhecermos a forma de seleção dos manuais escolares, bem como sua 

utilização como instrumento de trabalho pelo professor. O segundo trabalho que trata do 

emprego do livro didático, apresenta um estudo de caso em que se observou ao longo de um 

ano como um professor usava o livro didático de Química em uma turma de 1ª série do ensino 

médio (SANTOS et al, 2005).  

Nós acreditamos que, se por um lado é necessário atentar para a qualidade do livro 

didático, por outro também é importante dar atenção para instrumentação dos professores para 

selecioná-lo e utilizá-lo. Durante anos, professores selecionaram livros didáticos com 

propostas pedagógicas inadequadas, contendo erros conceituais e afirmações preconceituosas, 

permeados por atividades que expunham a vida dos alunos a risco (MAFFIA et al, 2002). 

Para superar esse problema de escolhas inadequadas de livros didáticos, além do controle do 

Estado sobre as obras que entram na lista dos programas de distribuição gratuita, é necessário 

entender como os professores selecionam um livro didático. O entendimento das tensões que 

atuam na escolha do professor por uma obra didática pode se constituir como subsídio para 

um direcionamento na formação e capacitação desse profissional, no sentido de prepará-lo 

para fazer escolhas didáticas mais bem fundamentadas. 



Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 
Luciana Campos Miranda  

 
Introdução 

 
 
 

  27 

Há vários anos, pesquisadores já se manifestaram contra a falta de qualidade dos 

livros didáticos (FLEURY, 1961; FRANCO, 1982; OLIVEIRA, 1986; FREITAG et al, 1993). 

Mais recentemente, com base em entrevistas realizadas com professores de Química da rede 

estadual do Distrito Federal, Santos & Mol (2005) constataram que na escolha do livro 

didático os professores não utilizam critérios fundamentados teoricamente. A pesquisa 

mostrou que no processo de seleção do livro os docentes priorizam aspectos práticos. A partir 

dessa constatação, Santos & Mol reforçam a tese de que é necessário organizar critérios e 

definir metodologias claras e simples para auxiliar o professor a escolher o livro didático. 

Atribuindo à educação a função de desenvolver senso crítico e uma visão ampla da sociedade, 

os pesquisadores defendem que, por exemplo, para atender aos clamores da sociedade por 

jovens preparados para o exercício consciente da cidadania, é fundamental a contextualização 

do conteúdo científico. Os autores consideram a qualidade do livro didático como um 

somatório de diferentes aspectos como textos, imagens, apresentação gráfica, precisão 

conceitual, e outros. Ilustrando esse contexto de busca pela qualificação dos livros didáticos, 

Santos & Mol (2005) lembram que a partir da década de 90, o Ministério da Educação (MEC) 

passou a desenvolver medidas para avaliação sistemática e contínua desses materiais. Por 

outro lado, melhorias na formação de professores, a capacitação para suprirem as deficiências 

dos livros e a instrumentação para seleção fundamentada dos livros didáticos são sugestões de 

Santos & Mol (2005) para minimização das dificuldades do professor para fazer uma escolha 

adequada desse recurso pedagógico.  

Uma vez que já se conhece a importância do livro didático no nosso sistema 

educacional e que as pesquisas em educação já demonstraram que o livro é um importante 

definidor de currículo e fonte de conhecimento conceitual e pedagógico, para além das 

pesquisas que investigam o conteúdo do livro, é necessário investigar por que os professores 
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escolhem um livro em detrimento de outro e como utilizam os livros adotados. Afinal, é 

através do emprego que o professor destina a esse recurso didático que se consolidará ou não 

o sucesso da proposta pedagógica a partir da qual o livro foi idealizado e construído. Não é 

difícil imaginar que um mesmo livro didático pode receber leituras distintas por parte de 

professores diferentes e resultar em distintas trajetórias de ensino. Em última instância, ainda 

que limitado pelas tensões que o cercam, é o professor que concretiza o uso do livro como 

recurso pedagógico. 

A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E O USO 
DOS LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS 

Em uma pesquisa bibliográfica preliminar sobre os estudos relacionados aos livros 

didáticos, não encontramos relatos de trabalhos que relacionem dados sobre os critérios 

utilizados pelos professores na escolha dos livros didáticos de ciências naturais e evidências 

sobre como esses livros são utilizados por eles. Como já comentamos, a maioria dos estudos 

sobre o livro didático se refere à inadequação de seus conteúdos, de forma que existe uma 

lacuna sobre como seus usuários finais, professores e alunos, se relacionam com esse recurso 

didático.  

Muito se tem discutido sobre a pluralidade de fontes de informação com a qual 

convivemos na atualidade. A televisão, a Internet, o cinema, os jornais impressos, as revistas e 

os celulares permitem um fluxo contínuo e rápido de informações.  Apesar das significativas 

contribuições das inovações tecnológicas introduzidas no contexto educacional, 

principalmente da disseminação da Internet, ainda encontramos em escolas públicas 

estudantes que não têm contato com o computador. Mas esses alunos têm acesso a livros 

didáticos, pois as políticas públicas de distribuição desse material já ocupam o lugar comum 

no ensino fundamental e esboçam uma tendência no ensino médio. O livro didático é o 
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principal meio de contato de professores e alunos com os modelos conceituais que são mais 

próximos da concepção científica.  

São muitas as pesquisas existentes sobre o livro didático no Brasil, mas como já 

foi registrado por Braga (2003), elas quase sempre analisam a inadequação dos livros 

didáticos para o propósito da escola: 

... discute os modos como os autores do livro concebem a ciência, as formas 
de discriminação de grupos sociais, os conteúdos desatualizados, ausência de 
atividades de experimentação, e as atividades que exigem apenas a 
memorização ou aplicação de fórmulas, entre outros. (BRAGA, 2003, 
introdução). 

 

Em uma revisão das pesquisas realizadas acerca dos livros didáticos de Ciências 

Braga (2003) detecta uma tendência das investigações sobre os aspectos relacionados ao 

conteúdo dos livros, do ponto de vista das (in)adequações desses conteúdos para as 

finalidades educativas prescritas pelas pesquisas em educação e pelos documentos oficiais. 

Outro trabalho que também defende o avanço do olhar sobre as questões 

relacionadas aos processos educativos foi realizado por Silva et al (2005). Segundo os autores  

As pesquisas sobre o ensino de ciências, cada vez mais, se orientam para o 
entendimento dos processos que caracterizam o cotidiano escolar, como 
também a adequação de tais processos aos propósitos educacionais 
vislumbrados pelos educadores, dirigentes e toda a sociedade. (SILVA, 
MARTINS & BORGES, 2005, p.1) 

 

Dentre as muitas pesquisas sobre livros didáticos já realizadas, citaremos algumas 

que compõem um esboço do cenário em que se insere nossa pesquisa. 

Em pesquisa que visava abarcar as principais problemáticas identificadas e temas 

abordados pela pesquisa histórica sobre os livros didáticos, Choppin (2004) afirma que, após 

terem sido negligenciados, os livros didáticos vêm suscitando um vivo interesse entre os 

pesquisadores, nos últimos trinta anos. A partir da investigação sobre o cenário internacional 
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da pesquisa sobre livros didáticos, Choppin ressalta que até a década de 1980 predominavam 

estudos que analisam o conteúdo dos livros didáticos e a partir desse período despontam-se os 

trabalhos que ampliam o interesse para a compreensão das diferentes dimensões, métodos e 

abordagens.  

No Brasil, a tendência de realização de estudos sobre os conteúdos do livro 

didático atravessou as decádas de 1980 e 1990 e ainda se encontra forte no início do século 

XXI. Um dos marcos da pesquisa sobre o livro didático na área de ensino de Ciências foi o 

trabalho de Schnetzler (1981). Nesse trabalho, Schnetzler investigou como é apresentado e 

tratado o conhecimento químico nos capítulos sobre reações químicas em livros didáticos para 

o ensino médio editados entre 1875 a 1978. Dessa forma, o trabalho revelou características do 

ensino de Química em diferentes períodos.  

Outro exemplo de estudo sobre o livro didático em que se focalizou o conteúdo 

foi realizado por Lopes (1992). A autora  selecionou 107 livros usados no ensino de Química 

entre 1931 e 1990 com o objetivo de analisá-los sob o ponto de vista histórico-epistemológico 

e identificar obstáculos epistemológicos de acordo com categorias inspiradas na 

epistemologia de Gaston Bachelard (1947). A pesquisa identificou dois tipos de obstáculos: o 

animismo e o realismo e a autora  discute algumas razões de suas ocorrências.  

As orientações dos documentos oficiais influenciam fortemente o conteúdo dos 

livros escolares, mesmo por que a adequação das obras às prescrições governamentais é uma 

forma de regular sua inclusão nos programas públicos de distribuição de livros didáticos. Na 

linha de estudo do conteúdo do livro didático, Abreu et al (2007) analisaram livros de 

Biologia e Química visando compreender como os discursos de contextualização e 

tecnologias, também presentes nos PCN’s do ensino médio, são apropriados e hibridizados 

por esses materiais. A partir da pesquisa, os autores defendem que os livros didáticos não 
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representam um consenso sobre tais discursos e que seus enfoques são hibridizados segundo 

várias influências. 

Na primeira década do século vigente, afastando-se da vertente que investiga o 

conteúdo do livro didático, aparecem alguns trabalhos que têm investigado o processo de 

escolha do livro didático por professores das ciências naturais. 

Loguercio et al (2001) narram o envolvimento de professores de Química do Rio 

Grande do Sul com uma dinâmica em que se tornaram explícitos os critérios utilizados por 

eles para escolher um livro didático.  Os pesquisadores constataram que professores têm 

dificuldades de identificar itens aparentemente simples como índice remissivo e ficha 

catalográfica. Os professores também apresentaram dificuldades para reconhecer os 

obstáculos epistemológicos presentes nos livros analisados. De acordo com os autores da 

pesquisa, uma provável explicação para essas dificuldades é que alguns elementos que se 

configuram como obstáculos epistemológicos, por serem tão comuns nos livros e no cotidiano 

escolar, são compreendidos pelos professores como facilitadores do conhecimento e não 

como entraves a esse.  

Em seus estudos Finzi & Faljoni-Alario (2006) lançaram algumas questões para 

reflexão sobre os critérios adotados pelos professores na escolha do livro didático de Química. 

A partir dos dados gerados nessa investigação, os autores promoveram uma discussão ampla 

com a comunidade envolvida, ou seja, professores, pesquisadores, autores de livro e 

legisladores e relacionaram alguns critérios de escolha do livro com a prática pedagógica 

desses professores.  Os autores verificaram que o livro didático, como já apontava a literatura, 

se constitui como o instrumento principal da escolha do que e como deve ou não ser ensinado. 

Finzi & Faljoni-Alario consideram que “de pouco adianta escolher, quando não se sabe como 
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escolher”. Portanto, defendem que deve haver uma capacitação de professores que vise à 

discussão e à seleção dos critérios que podem ser utilizados para escolha de um livro didático. 

Em trabalho recentemente publicado pela UNB, em Brasília, Santos (2006) 

apresenta discussões sobre o livro didático de Química que versam sobre sua evolução 

histórica e suas diversas funções, justificando a real necessidade de se apresentar um 

instrumento de avaliação para o livro didático. A análise da realidade dos professores da rede 

Estadual do Distrito Federal, feita nesse estudo, revelou que os educadores pesquisados não 

utilizam critérios fundamentados em pesquisas na área do ensino de ciências para a escolha do 

livro didático de Química e que os fatores que prevalecem são o conteúdo, a quantidade de 

exercícios e o preço. A partir de critérios apresentados na literatura sobre ensino de Química e 

sobre livros didáticos, Santos (2006) desenvolveu um instrumento que visa auxiliar o 

professor a analisar e a avaliar o livro didático de Química, a Planilha para Avaliação de 

Livros Didáticos de Química (PLANLDQ). A PLANLDQ apresenta conjuntos de critérios 

relacionados às imagens, aos aspectos gráfico-editoriais e textuais, ao livro do professor, às 

atividades experimentais, aos aspectos históricos do conhecimento químico, à abordagem de 

aspectos sociais, à contextualização dos conceitos e conteúdos da Química e à abordagem 

metodológica do conhecimento químico. Essa planilha serviu de orientação inicial para a 

elaboração do nosso primeiro instrumento de coleta de dados. 

Outras pesquisas (Cassab & Martins, 2003; Fernandes, 2004; Andrade et al, 2006) 

fogem à tendência de estudar o conteúdo do livro didático e têm lançado o foco da 

investigação sobre os sentidos atribuídos aos livros didáticos, por seus usuários, sejam 

professores ou estudantes.  

Cassab & Martins (2003) investigaram os sentidos que professores atribuem ao 

livro didático numa situação de escolha do material. Como referencial teórico-metodológico 
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adotaram a análise de discurso da linha francesa, lançando mão de conceitos como condição 

de produção do discurso, formação imaginária e formação discursiva. Os dados foram 

coletados por meio do registro em vídeo de um grupo focal, realizado no contexto de uma 

oficina de capacitação para professores de ciências no estado do Rio de Janeiro. Participaram 

da pesquisa sete docentes que atuam em diferentes áreas disciplinares. A partir das discussões 

acerca dos critérios para escolha do livro, as autoras procuraram compreender quais sentidos 

os professores atribuem a este material. A conclusão das autoras é que os sentidos que os 

professores atribuem ao livro didático são plurais e se constituem na relação entre as imagens 

de aluno, de ensino-aprendizagem e de docente que os professores apresentam. 

O estudo das memórias que as pessoas adultas guardam sobre os livros que 

usaram na fase escolar pode revelar a importância desse instrumento, na educação e 

afetividade desses indivíduos a longo prazo. As reminescências do livro didático  foram 

investigadas por Fernandes (2004), que faz reflexões baseadas no trabalho de história oral, de 

coleta e análise de entrevistas com alunos e professores que interagiram com esses materiais 

no espaço escolar entre 1940 e 1970. A conclusão do trabalho sinaliza que, dada a sua 

importância, o livro didático é um amplo campo para pesquisa. 

As funções atribuídas ao livro didático de Biologia por professores, e as diferentes 

formas e contextos de uso deste recurso na prática pedagógica desses professores, foram 

investigadas por Nascimento & Carneiro (2005). A coleta de dados foi baseada em entrevistas 

realizadas junto aos professores e mostrou que para os professores o livro didático é um 

importante recurso, porém não é o único meio utilizado no processo de organização, 

desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico. Evidenciou-se que os professores, ao 

planejarem suas aulas, utilizam outros materiais além do livro didático. Para as autoras, o uso 
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desses materiais, a despeito de não serem considerados como fontes científicas, é bastante 

significativo, pois apresenta uma linguagem familiar ao estudante.  

Enquanto Nascimento & Carneiro (2005) constataram que os professores de 

Biologia fazem uso importante de outros materiais além do livro para comporem seus 

planejamentos, Andrade et al (2006) investigaram a elaboração do planejamento por 

professores de Química e concluíram que no momento de planejarem seus cursos os docentes 

consideram o livro didático como a referência fundamental para a seleção e sequenciação do 

conteúdo. 

O Brasil, a exemplo de outros países, vem desenvolvendo reformas curriculares 

na educação básica desde a década de 90 do século XX. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) balizaram algumas dessas reformas. O 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos programas voltados à 

distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira. Teve 

origem em 1929, quando o Estado criou um órgão específico para legislar sobre políticas do 

livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL). O programa foi se aperfeiçoando ao longo 

de quase 70 anos e hoje se consolida nos PNLD E PNLEM. O primeiro é voltado para o 

ensino fundamental público e o segundo implantado em 2004, prevê a universalização de 

livros didáticos para os alunos do ensino médio público de todo o país. O PNLEM atendeu 

inicialmente alunos da 1ª série do ensino médio de escolas das regiões Norte e Nordeste que 

receberam livros de Português e de Matemática até o início de 2005. Ao longo de 2005, as 

demais séries e regiões brasileiras também foram contempladas com livros de Português e 

Matemática. Em agosto de 2006, os professores escolheram os livros de Biologia a serem 

utilizados em 2007. No período compreendido entre maio e junho de 2007 foi feita a escolha 

dos livros didáticos de História e de Química, que seriam usados em 2008. Em 2008, foram 
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incluídas no programa as disciplinas de Geografia e Física, completando a universalização do 

atendimento ao ensino médio.  

Nesse contexto, os professores da rede pública estão vivenciando uma nova 

experiência: a universalização da distribuição de livros didáticos ao ensino médio. A nova 

experiência  também inclui na escola o processo de seleção dos livros didáticos que serão 

adquiridos através dos programas governamentais. Essa situação traz novos elementos aos 

processos de escolha e de adoção do livro didático nas escolas públicas. Primeiramente, os 

programas governamentais proporciam o acesso gratuito ao livro didático a um público que 

não poderia comprá-lo e, em segundo lugar, esses programas pré-selecionam e, portanto, 

limitam o rol de livros que podem ser requisitados pelas escolas públicas. O guia do livro 

didático produzido pelo PNLEM apresentado em 2007, por exemplo, oferecia apenas seis 

opções de livros didáticos de Química 

Ainda que a escolha do livro didático pelos professores seja limitada por uma 

seleção prévia realizada pelos PNLD e PNLEM, a decisão desses docentes é determinante 

nesse processo de seleção. Contudo, concordamos com Santos et al (2005) quando, a partir de 

um estudo de caso sobre o uso do livro didático de Química, constatam que 

não basta que o professor escolha livros didáticos inovadores se ele não 
estabelecer estratégias de ensino que possibilitem o uso dos mesmos de 
forma dinâmica, explorando as potencialidades oferecidas por esse recurso 
pedagógico. (SANTOS et al, 2005, p.10). 

 

Mesmo que de uma forma indireta, quando o aluno não faz uso do livro didático, 

as idéias que permeiam essa fonte entrarão em contato com ele através do professor, que 

ainda se apóia nesse instrumento para se referenciar teoricamente e para elaborar atividades 

que serão propostas aos estudantes. Assim, defendemos a idéia de que a escolha do livro 
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didático deve ser feita de forma refletida e criteriosa, levando-se em conta o tipo de uso que 

suas características viabilizarão e priorizando o modelo de ensino que se quer desenvolver.  

Posto esse cenário, em que o livro didático é uma importante fonte de contato dos 

estudantes com os conceitos mais próximos aos conceitos científicos e em que as pesquisas 

sobre livros didáticos se concentram, principalmente, nas inadequações dos livros para os 

propósitos educacionais, desenhamos nosso problema de pesquisa. Como Santos (2006) e 

Loguercio (2001), propomos investigar os critérios que os professores das ciências naturais 

utilizam para escolher o livro didático. Contudo, estendemos nossa investigação também para 

os modos como esses professores usam o livro, na expectativa de identificarmos relações 

entre os critérios de escolha e os modos de uso do livro declarados pelos professores. A 

comparação entre os dois tipos de dados, relativos à escolha e ao uso do livro didático, podem 

ajudar a preencher uma lacuna nas pesquisas sobre educação ou, mais especificamente, sobre 

o ensino de ciências, produzindo evidências e fornecendo elementos para balizar programas 

de formação inicial e continuada para professores de ciências. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esta pesquisa investigou, em duas etapas, os critérios utilizados na seleção do 

livro didático de ciências e as principais formas de uso desse instrumento pedagógico pelos 

professores. 

Em uma primeira etapa, de caráter quantitativo, aplicamos um questionário 

(APÊNDICE A) que foi elaborado com o objetivo de identificar critérios de escolha e formas 

de uso do livro de ciências naturais pelos professores da educação básica. A análise dos dados 

iniciais serviu como orientação para elaboração de um roteiro de entrevista semi-estruturada, 

de proposta reflexiva, que foi utilizado em uma segunda etapa de coleta de dados empíricos. 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

O QUESTIONÁRIO 

Na primeira etapa de nossa investigação, utilizamos um questionário fechado 

(APÊNDICE A) que foi respondido por 226 professores das disciplinas da área de ciências da 

natureza que compõem o currículo da educação básica. A escolha desse instrumento se deve à 

necessidade de adequar o objetivo de fazer uma pesquisa de grande alcance ao tempo 

destinado à realização do mestrado. As principais questões abordadas no questionário estavam 

relacionadas aos critérios de escolha e uso do livro didático pelos professores.  

Na elaboração do questionário utilizamos como referência uma planilha de 

avaliação do livro didático de química proposta por Santos (2006). A partir da planilha de 

Santos (2006), selecionamos alguns aspectos que julgamos interessantes de serem avaliados 

pelos docentes para obtermos um quadro geral sobre a escolha e o uso do livro didático por 

esses professores. Neste documento, a abordagem da relevância pedagógica de cada um 
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desses aspectos investigados, que justificou sua inclusão no instrumento de pesquisa, 

constituirá em diferentes extensões a discussão dos resultados obtidos. 

Primeiramente, elaboramos um questionário piloto que foi aplicado a 70 

professores que estavam cursando a mesma capacitação docente que os futuros participantes 

de nossa investigação. A análise das respostas desse questionário piloto nos permitiu 

identificar a necessidade de alguns ajustes como a reelaboração de enunciados, a inclusão de 

novos itens ou a supressão de outros. Além disso, a avaliação do questionário por um 

especialista em pesquisa em educação também gerou modificações no questionário que 

aumentaram a confiabilidade de nosso instrumento de coleta de dados. 

O questionário que elaboramos continha questões sobre o perfil acadêmico-

profissional do professor; forma de participação no processo de avaliação e escolha do livro 

em sua escola e os materiais utilizados na ocasião da seleção. Além disso, o questionário tinha 

como eixos norteadores a avaliação da importância de alguns critérios utilizados na escolha 

do livro e modos de uso do livro pelo professor.  

Entre os aspectos avaliados podemos citar: linguagem, exercícios, figuras, 

atividades experimentais, capa, autoria, abordagem, atendimento à proposta curricular da 

escola, entre outros.  

Sobre o uso do livro pelos professores, alguns dos aspectos abordados no 

questionário foram: leitura do manual do professor, leitura de textos pelos estudantes, 

sequência de conteúdos desenvolvidos, realização das atividades experimentais, entre outros.  

Se por um lado, o questionário fechado possibilita a abordagem de um amplo 

conjunto de aspectos, por outro, esse tipo de instrumento limita a manifestação da opinião dos 

participantes e pode ocultar posicionamentos, justificativas e argumentos importantes em uma 

pesquisa social ou humana, como a pesquisa em educação. Dessa limitação, veio a 
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necessidade de utilizarmos um segundo instrumento de pesquisa, a entrevista reflexiva, como 

forma de aprofundar a nossa investigação. 

A ENTREVISTA REFLEXIVA 

Após o levantamento e análise preliminar dos dados mais quantitativos, obtidos a 

partir das respostas dos professores ao questionário, partimos para um aprofundamento mais 

qualitativo de nossa pesquisa. 

Bell (2008) nos indica que uma forma de verificação de resultados de pesquisa é a 

adoção de uma abordagem multimetodológica, a triangulação, em que, através do uso de mais 

de um método de coleta de dados, obtém-se visões de um mesmo fato ou fenômeno por 

perspectivas diversas, possibilitando confirmação ou confrontação de resultados. 

Com os objetivos de esclarecer pontos que não foram suficientemente abordados 

ou que foram omitidos no questionário e de aprofundar nas informações obtidas na primeira 

fase de nossa pesquisa, optamos por lançar mão da entrevista como método de coleta de dados 

na segunda etapa da investigação.  

O trabalho de May (2004) nos fornece argumentos para recorrer ao uso das 

entrevistas como estratégia para aprofundamento de nossa investigação: “As entrevistas 

geram compreensões ricas das biografias, experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes 

e sentimentos das pessoas” (MAY, 2004, p.145). 

Vantagens de se utilizar entrevistas na coleta de dados qualitativos também são 

destacadas por Rummel (1977), segundo o qual a técnica da entrevista oferece condições para 

obter informações sobre indivíduos e grupos, facilitando a explicitação de crenças e opiniões.  
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Sobre as entrevistas, Bell (2008) aponta a adaptabilidade como uma de suas 

principais vantagens, possibilitando, diferentemente do questionário, acompanhamento de 

ideias, aprofundamento de respostas e a investigação de motivações e emoções: 

A maneira como uma resposta é dada (o tom de voz, a expressão facial, a 
hesitação, etc.) pode proporcionar informações que uma resposta escrita 
talvez dissimulasse. As respostas dos questionários têm de ser tomadas ao pé 
da letra, mas nas entrevistas, elas podem ser desenvolvidas e esclarecidas. 
(BELL, 2008, p.136). 

 

A entrevista guiada ou focalizada é apontada como um meio-termo entre uma 

entrevista com formato estruturado e a entrevista não-estruturada. A partir dos tópicos 

selecionados, o informante tem liberdade para falar sobre o assunto e opinar, seguindo seu 

próprio ritmo. May (2004) caracteriza a entrevista focalizada como uma situação que requer 

do pesquisador ter em mente uma meta ao conduzir a entrevista, mas confere ao entrevistado 

mais liberdade para falar dos tópicos abordados.  

Em Szymanski et al (2004), encontramos uma discussão sobre os princípios da 

entrevista reflexiva e comentários de exemplos analisados, que nos ajudaram a construir um 

desenho de entrevista guiada pelo objetivo de investigar a escolha e o uso do livro didático 

pelos professores de ciências naturais.  As autoras consideram a entrevista como uma situação 

de trocas intersubjetivas. Nessa troca, a disposição do pesquisador para compartilhar sua 

compreensão dos dados com o participante, confere à entrevista um caráter reflexivo. 

Szymanski et al (ibidem) recomendam a entrevista reflexiva como um 

instrumento de estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos que não podem ser 

investigados através de instrumentos fechados. Para as autoras, é necessário considerar que a 

natureza das relações entre entrevistador e o entrevistado influencia o curso da entrevista e o 

tipo de informação que dela surgirá:  
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Reflexividade tem aqui também o sentido de refletir a fala de quem foi 
entrevistado, expressando a compreensão da mesma pelo entrevistador e 
submeter tal compreensão ao próprio entrevistado, que é uma forma de 
aprimorar a fidedignidade... Ao deparar-se com sua fala, na fala do 
pesquisador, há a possibilidade de um outro movimento reflexivo: o 
entrevistado pode voltar para a questão discutida e articulá-la de uma outra 
maneira em uma nova narrativa, a partir da narrativa do pesquisador. 
(SZYMANSKI et al 2004, p.15).  

 

Existem vários tipos de entrevista e cada uma deles serve melhor a um 

determinado objetivo. Em nosso trabalho, tínhamos o objetivo de aprofundar a discussão 

iniciada na pesquisa realizada anteriormente com o uso do questionário fechado em que os 

professores escolhiam respostas entre opções apresentadas.  

Como estratégia para aprofundamento de nossa investigação, optamos por utilizar 

as entrevistas reflexivas, semi-estruturadas e guiadas pelo foco. Através da realização dessas 

entrevistas, fornecemos aos professores a oportunidade de se expressarem, receberem um 

retorno de como estavam sendo compreendidos e refazerem suas colocações quando 

julgassem que não haviam sido corretamente interpretados.  

Szymanski et al (2008) sugerem os vários momentos da entrevista, que serviram 

de referência para o nosso trabalho: 

1. Contato inicial: momento em que o entrevistador se apresenta ao entrevistado 

fornecendo-lhe dados sobre sua pessoa, sua instituição de origem e sua 

pesquisa. Neste momento, deve-se solicitar ao entrevistado a permissão para 

gravação da entrevista e assegurar seu direito ao anonimato e acesso às 

gravações. Também deve-se abrir a possibilidade de o entrevistado fazer 

perguntas, se desejar. 

2. Fase de aquecimento: no caso de estudos com professores, um levantamento 

de informações sobre sua formação, tempo de magistério, um pequeno 
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histórico de seu percurso profissional pode constituir a fase de aquecimento da 

entrevista.  

3. Apresentação da questão desencadeadora: questão que será o ponto de 

partida para o início da fala do participante, com foco no ponto que se quer 

estudar, mas, ao mesmo tempo, ampla o suficiente para que ele escolha por 

onde quer começar. 

4. A expressão da compreensão: ao longo da entrevista o entrevistador deve ir 

apresentando sua compreensão do discurso do entrevistado sem perder de vista 

os objetivos de seu estudo. 

5. Colocação de sínteses: as sínteses apresentam os pontos principais do discurso 

nas palavras do entrevistado. 

6. Uso de questões 

a. De esclarecimento: questões que buscam esclarecimento sobre o 

discurso que parece confuso ou obscuro para o entrevistador; 

b. Focalizadoras: questões que retomam o discurso para o foco desejado 

na pesquisa, quando a digressão se prolonga demais; 

c. De aprofundamento: questões que podem ser feitas quando o discurso 

do entrevistado toca superficialmente nos focos da investigação e 

sugerem um aprofundamento 

7. A devolução: exposição posterior da compreensão do entrevistador sobre o 

relato do entrevistado.  

Em nossa pesquisa, adotamos uma proposta de entrevista reflexiva, em que a 

interação entre pesquisador e entrevistado pudesse favorecer um movimento constante de 
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exposição e esclarecimento das compreensões dos sentidos sobre as falas dos atores das 

entrevistas. 

Nas duas fases de nossa pesquisa, trabalhamos com as declarações dos 

professores. Sabemos que essas falas acerca dos critérios utilizados na escolha do livro 

didático, ou sobre as formas de uso desse recurso pedagógico, podem não corresponder 

fielmente à prática desses professores, mas nem por isso deixam de ser importantes para a 

pesquisa em educação.  

Aliás, os docentes explicitam as ideias que julgam coerentes com a lógica da 

prática pedagógica ou que acreditam serem prescritas por teorias importantes em educação. 

Por isso, as declarações dos professores são imprescindíveis na identificação dos saberes que 

fundamentam a escolha e o uso do livro didático. 

PARTICIPANTES 

OS PROFESSORES QUE RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 

A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais iniciou, em 2002, um 

movimento de inovação curricular para a Educação Básica. Para cada uma das disciplinas que 

compõem o currículo desta fase de escolarização foram elaboradas propostas curriculares que 

contém o Conteúdo Básico Comum (CBC) da respectiva área.  

Um dos desafios dos professores das escolas estaduais de Minas Gerais é adequar 

o uso do livro à proposta curricular que está sendo implantada.  

Para discutir as propostas curriculares do CBC, os professores da Rede Estadual 

de Minas Gerais participaram de cursos de formação continuada oferecidos pelo Centro de 

Estudos de Ciências e Matemática de Minas Gerais (CECIMIG) na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG). 
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A passagem desses professores pela FaE/UFMG nos possibilitou um rico contato 

com  realidades escolares diversas. Em maio de 2007, por exemplo, o CECIMIG recebeu 

cerca de 1000 professores da área de Ciências da Natureza (professores de Biologia, Física e 

Química) das regiões metropolitana de Belo Horizonte e do semi-árido de Minas Gerais.  

Na primeira etapa de nossa pesquisa, realizada pela aplicação de questionários, 

coletamos dados com 226 professores que frequentaram a  Faculdade de Educação nestes 

programas de formação continuada na área de Ensino das Ciências Naturais. 

 Esses participantes eram todos professores da Rede Estadual de Minas Gerais, 

escolhidos pelas escolas para participarem do curso de formação. Os profissionais vieram de 

diversas cidades do estado e se encontravam agrupados em 10 turmas, de acordo com a 

disciplina que lecionavam na rede estadual de educação (Biologia, Física e Química, para o 

ensino médio, e Ciências, para o ensino fundamental). 

Essas turmas (quatro de Ciências, uma de Biologia, duas de Física e três de 

Química) serão referidas neste documento como CIE1, CIE2, CIE3, CIE4, BIO, FIS1, FIS2, 

QUI1, QUI2 E QUI3, respectivamente. As turmas QUI1, QUI3 e FIS2 eram constituídas por 

professores oriundos de diversas cidades da região semi-árida de Minas Gerais, e as demais 

turmas eram constituídas por professores de Belo Horizonte e de outras cidades da região 

metropolitana. 

A porcentagem de professores licenciados, para cada uma das turmas que 

participaram da pesquisa está apresentada no GRAF.3.  
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Gráfico 3 - Porcentagem de licenciados entre os professores que responderam ao questionário 

 

Esse gráfico mostra que, em média, 80% dos professores participantes dessa fase 

da pesquisa eram licenciados na área em que atuam como docentes. O gráfico também revela 

uma regionalização da demanda por formação docente, já que em 3 turmas da região do semi-

árido (QUI1, QUI3 e FIS2) a porcentagem de professores licenciados é cerca de 20% menor 

do que da média do grupo. 

Entre os professores que responderam ao questionário, também havia aqueles não-

licenciados em sua área de atuação docente, mas graduados em outra área (7% dos 

participantes). Nesse grupo encontramos engenheiros, agrônomos, dentistas, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, farmacêuticos e, até mesmo, administradores, lecionando disciplinas das 

ciências naturais na educação básica. 

Ainda entre os professores participantes, cerca de 13% deles não havia concluído 

alguma graduação e nem cursavam alguma licenciatura . 

O grupo pesquisado também apresentou uma distribuição heterogênea, em relação 

a professores com pós-graduação, como se pode ver no GRAF.4.  
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Gráfico 4 - Porcentagem de pós-graduados na área de educação entre os professores que responderam ao 

questionário 
 

Embora, na média, 40% dos professores do grupo pesquisado já tivessem feito 

uma pós-graduação em área ligada à educação, algumas turmas apresentaram valores bem 

abaixo da média como, por exemplo, a turma QUI1 da região do semi-árido mineiro, na qual 

apenas 6% dos professores haviam feito alguma pós-graduação ligada à educação. 

Novamente, podemos perceber uma influência regional sobre o grau de formação dos 

professores. 

A demanda de formação de professores no Brasil não é novidade. Em várias 

escolas, profissionais com formação alheia à atividade docente, como engenheiros, 

farmacêuticos, por exemplo, atuam como professores no ensino fundamental e médio. Além 

disso, é comum encontrar professores licenciados ministrando disciplinas diferentes da 

contemplada em sua formação.  

Esse quadro precário de ocupação da função docente interfere na construção da 

identidade do profissional da educação, influencia a maneira como o próprio professor se 

enxerga e na maneira como a sociedade vê esse profissional e a sua atividade. 
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 A defasagem entre o número de professores licenciados necessários para atender 

à demanda formativa na educação básica e o número de professores formados no país tem 

justificado ações emergenciais do Ministério da Educação, como, por exemplo, a criação de 

cursos de licenciatura, em modalidades à distância, nas regiões mais afetadas pela falta de 

professores adequadamente formados. Atualmente, trabalho no curso de licenciatura em 

Química, modalidade à distância da UFMG, que alcança cinco regiões de Minas Gerais, 

atendendo, inclusive, a alguns dos professores que participaram dessa pesquisa e compunham 

o grupo sem formação para o ensino de ciências.  

OS PROFESSORES ENTREVISTADOS  

Na segunda etapa de nossa pesquisa, entrevistamos oito professores das diversas 

disciplinas que compõem a área de Ciências Naturais. 

A seleção dos professores entrevistados não foi limitada àqueles que responderam 

ao questionário, apesar de envolver um deles. Tivemos dificuldades para contactar e 

convencer os professores que responderam ao questionário a cederem entrevistas 

aprofundando a investigação. Buscando representatividade da pluralidade de realidades que se 

estabelecem nas escolas, convidamos a participar da pesquisa, docentes de diversas 

disciplinas das ciências naturais, com perfis acadêmico-profissionais diferentes. O grupo de 

pesquisados incluiu representantes das redes de ensino particular, municipal e estadual.  

Para garantir a preservação da identidade dos professores entrevistados, seus 

nomes verdadeiros estão substituídos nesse documento por nomes fictícios, associados 

aleatoriamente aos entrevistados. 

Em nossa dissertação, também guardaremos sigilo sobre o gênero dos professores 

participantes. Não há correlação entre os gêneros dos entrevistados e os nomes fictícios 
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usados para identificá-los nesse documento, por isso, ao nos referirmos a esses professores 

faremos a concordância gramatical com o gênero  indicado pelo nome fictício. 

A partir dos dados gerados pelas entrevistas, construímos breves descrições dos 

perfis de cada um desses oito professores que colaboraram nessa pesquisa. A seguir, 

apresentamos essas descrições. 

Professor Arilson 

Desde que cursava a 5ª série do ensino fundamental, Arilson se identificava muito 

com o professor e com as aulas de Ciências e já sonhava em ser um professor dessa disciplina. 

 Em 1985, Arilson graduou-se em licenciatura em Ciências Biológicas. Mas, 

segundo seu depoimento, a experiência de cursar a licenciatura foi frustrante e não o motivou 

a  dar continuidade aos estudos. 

Apesar da desmotivação atribuída à experiência decepcionante da graduação, em 

1986, Arilson assumiu seu primeiro cargo de professor em uma escola da rede privada e, a 

partir daí, vem trabalhando como professor, há mais de 20 anos. 

Hoje, Arilson trabalha somente na rede pública, como professor de Ciências para 

o ensino fundamental e de Biologia para o ensino médio. Ele tem uma jornada de trabalho 

semanal de, aproximadamente, 40 horas. 

Recentemente, após participar de um grupo de estudos de formação continuada de 

professores de Ciências, viu-se novamente estimulado a investir nos  estudos de formação 

profissional e fez uma especialização em Ensino de Ciências por Investigação, com a qual 

muito se identificou.  



Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 
Luciana Campos Miranda  

 
Metodologia de Pesquisa 

 
 
 

  49 

As experiências com a formação continuada foram muito importantes para o 

professor Arilson. Ele declara que, apesar de estar em final de carreira, após as experiências 

de formação continuada, sente que redescobriu o gosto pelo ensino de ciências. 

Professor Carlos 

Carlos diz ter escolhido a profissão de professor de Química aos 17 anos, no 

momento de decidir para qual curso faria o vestibular.  

Segundo ele, a escolha pelo magistério foi mais  intuitiva do que vocacional. 

Considera que essa foi uma boa escolha e julga que todas as profissões trazem desafios, como 

as dificuldades associadas ao exercício de sua profissão. 

No final da década de 1980, Carlos formou-se em licenciatura em Química e 

desde então trabalha lecionando a disciplina para o ensino médio na rede particular. 

Após 20 anos dedicados à docência, o professor foi convidado para participar de 

um grupo de estudos sobre educação em Ciências. Sua participação nesse grupo o motivou a 

fazer o mestrado em educação. 

Atualmente, Carlos exerce uma jornada semanal de trabalho de 24 horas. 

Professora Maíra 

Maíra formou-se em licenciatura em Ciências Biológicas em 2005. Durante a 

graduação trabalhou como professora substituta em uma escola particular e começou a 

lecionar em escolas públicas.  

Em 2007, ela participou de um curso de capacitação para o desenvolvimento do 

Conteúdo Básico Comum (CBC) oferecido pela UFMG em convênio com a Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais e conhecido carinhosamente como IMERSÃO. 
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Atualmente, Maíra, com 4 anos de experiência no magistério, trabalha na rede 

pública lecionando Ciências para o ensino fundamental e Biologia para o ensino médio, numa 

jornada de trabalho semanal de 22 horas. 

A professora diz que gosta muito de sua profissão, apesar de achar que seja muito 

dificil exercê-la devido à indisciplina dos alunos e à dificuldade em atingi-los5. 

Professor Luiz 

Contrariando a vontade da mãe, que não julgava o magistério uma boa profissão,  

Luiz decidiu fazer licenciatura em Química, assim que terminou o ensino médio. 

 Iniciou o curso de licenciatura em Química em 2002 e, a partir do 2º período, já 

lecionava num curso pré-vestibular para pessoas carentes.  

A partir do 4º período, Luiz começou a lecionar em escolas públicas. Relata que 

sentiu muita dificuldade no início do exercício da profissão, pois achava que para ser 

professor bastava transpor um conhecimento, mas com a prática e os estudos percebeu que o 

professor tem um papel fundamental e complexo na aprendizagem. Contudo, mesmo 

percebendo que ser professor seria um desafio, manteve o seu desejo de seguir a carreira 

docente. 

O professor admite que a falta de valorização da profissão pela sociedade em 

geral, e mais especificamente pelos alunos, o faz sentir desmotivado em alguns momentos, 

mas como pretende continuar no magistério, estuda e procura desenvolver-se 

profissionalmente. 

Atualmente, Luiz trabalha com ensino de Química para a última série do ensino 

fundamental em uma escola particular, na qual tem uma jornada semanal de 10 horas. Ele 

                                                 
5 A expressão “atingi-los” foi utilizado pela professora durante a entrevista. 
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também trabalha com formação de professores de Química, na modalidade de ensino a 

distância e, além disso, ministra regularmente aulas particulares de Química. 

Professor Mário 

Quando estava no ensino médio, Mário já dava aulas de Química Orgânica para 

seus colegas. Como Luiz, Mário também contrariou os pais que desejavam que ele fizesse 

Engenharia Química ou qualquer outra engenharia, ao fazer a inscrição para o vestibular do 

curso de Química escondido deles.  

No terceiro período da graduação, Mário já lecionava e, segundo seu depoimento, 

foi a expectativa de se tornar professor que o impediu de desistir do curso de Química, no 

qual muito sofria. 

Em 1998, ele concluiu a licenciatura em Química e um ano depois fez a 

especialização em Ensino de Ciências. 

Atualmente, leciona Química em uma escola particular e em duas outras escolas 

da rede pública. Mário ainda encontra tempo para fazer um outro curso de graduação que não 

está ligado ao magistério, pois ele tem uma expectativa de conseguir melhores remunerações 

com a nova profissão. 

Apesar de fazer uma nova graduação, Mário garante que não deseja deixar a sala 

de aula nunca, pois gosta muito do ambiente escolar e de lecionar. 

Professora Cláudia 

Na infância, Cláudia brincava de ser professora. Fazia rodas de leitura com seus 

primos e amigos, lia para eles e depois pedia-lhes que respondessem perguntas sobre o que 

haviam escutado. 

Em 1982, Cláudia iniciou o curso de Ciências Biológicas, após ter se certificado 

de que o curso lhe daria formação para lecionar. 
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Com mais de 26 anos de experiência no magistério, já trabalhou em várias escolas 

particulares e públicas. Atualmente, exerce outras duas profissões regularmente6, mas o 

magistério ainda é a sua atividade principal. Ela ocupa cerca de 44 horas de sua jornada 

semanal de trabalho lecionando Ciências e Biologia  em duas escolas da rede pública. 

Professora Laura 

Laura sempre estudou em escolas públicas e, incentivada por sua professora, 

começou a dar aulas particulares de Matemática quando ainda estava na 8ª série. 

Quando cursava o 3º ano do ensino médio decidiu que iria ser professora de 

Matemática. Começou a licenciatura em Matemática em 1991, quando ainda tinha 17 anos. 

Durante a graduação, ela participava do Programa de Aprimoramento Discente (PAD) e dava 

aulas particulares. 

Assim que se formou, prestou concurso para a rede pública de ensino. Desde 

1995, ela leciona em escolas públicas.  

Depois de trabalhar com Matemática para o ensino fundamental e médio, há 3 

anos que trabalha com o ensino de Física para o ensino médio. 

Laura diz que assumir o ensino de Física foi um desafio e uma oportunidade de se 

desenvolver profissionalmente. Atualmente, faz o curso de especialização em Matemática e 

sua jornada semanal de trabalho é de 22 horas.  

Professora Joana  

Joana leciona Física para o ensino médio em uma escola da rede pública desde o 

ano 2000 e concluiu o curso de licenciatura em Física em 2001. Ela diz que sua escolha 

profissional foi consciente e que gosta de ser professora.  

                                                 
6 Além do magistério, Cláudia exerce duas outras diferentes profissões de nível superior. 
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 Logo após a conclusão da graduação, fez o curso de especialização em Ensino de 

Ciências e lecionou em uma instituição federal como professora substituta por dois anos.  

Joana fez o mestrado em educação e atualmente faz o doutorado, também em 

educação. 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

PRIMEIRA ETAPA – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

O questionário elaborado para investigação dos critérios de escolha dos livros 

didáticos e das formas de uso desse instrumento pelos professores de ciências foi aplicado aos 

participantes dos cursos de formação continuada. A coleta de dados ocorreu durante as aulas 

que aconteciam na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), mediante autorização dos regentes do curso e após a concordância dos professores 

em aperfeiçoamento. 

Os professores que responderam ao questionário foram previamente esclarecidos 

acerca das características da pesquisa, pelo Termo de Consentimento Livre e Autorizado 

(APÊNDICE B), através do qual consentiram em colaborar com a investigação.  

SEGUNDA ETAPA – REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

As entrevistas reflexivas, semi-estruturadas e guiadas pelo foco, ocorreram, 

basicamente, seguindo a mesma dinâmica, incluindo fases de esclarecimentos acerca da 

natureza da pesquisa, aquecimento, apresentação da questão desencadeadora, introdução das 

questões focalizadoras e retorno da compreensão do entrevistador.  

No primeiro momento do encontro para a entrevista, a entrevistadora, a própria 

pesquisadora, como já havia feito ao convidar os professores para participarem da pesquisa, 

novamente esclareceu a cada um dos entrevistados sobre a natureza do trabalho. A seguir, foi 
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apresentado aos professores que seriam entrevistados o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em que a pesquisadora se comprometia a resguardar o anonimato dos 

entrevistados e a confidencialidade da entrevista. O compromisso ético de manter sigilo sobre 

a identidade do entrevistado, além de proteger o participante de exposições inadequadas e de 

possíveis constrangimentos, fomenta um ambiente de confiança e o deixa mais à vontade para 

expressar-se. 

Ainda nesse momento inicial, os entrevistados tomaram conhecimento de que os 

dados gerados por seu depoimento poderiam ser usados em dissertações, artigos e outras 

publicações. Antes de começar a entrevista propriamente dita, a entrevistadora esclarecia aos 

entrevistados que depois de transcrito o registro da entrevistas seria enviado a eles para 

checagem do registro e das inferências do pesquisador. Esse procedimento fora adotado com 

o objetivo de esclarecer pontos obscuros e aumentar a confiança e a validade dos dados 

gerados pela entrevista. 

Após os esclarecimentos prévios sobre a natureza da pesquisa, a primeira fase da 

entrevista servia como aquecimento e abordava o perfil acadêmico-profissional dos 

professores participantes. Nessa fase de aquecimento, eles eram incentivados a falarem sobre 

sua formação, sua trajetória docente, o local em que trabalham, as disciplinas que lecionam, 

sua carga horária de trabalho, seus investimentos na formação e os seus sentimentos em 

relação ao exercício da profissão. 

Passada a fase de aquecimento, era, então, introduzida a questão desencadeadora. 

Essa questão incitava os professores a descreverem o que eles consideravam um bom ensino 

de ciências ou uma boa aula de ciências, incluindo os elementos ou estratégias associadas a 

esse ensino ou a essa aula. 
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Durante a entrevista, a partir das respostas oferecidas à questão desencadeadora a 

entrevistadora retornava ao entrevistado como ela compreendera suas colocações. A 

entrevistadora dava prosseguimento à entrevista, elaborando questões de esclarecimento e 

aprofundamento, quando necessárias, antes de apresentar as questões focalizadoras. 

As questões focalizadoras diziam respeito aos objetivos mais específicos da 

pesquisa. As respostas dadas a essas questões também foram seguidas do retorno da 

compreensão do entrevistador e de questões de esclarecimento e aprofundamento, quando 

necessário.  

Em nossa investigação, as questões focalizadoras tinham o objetivo de elucidar o 

universo da escolha e do uso do livro didático. Sobre o processo de seleção do livro didático, 

as questões focalizavam, por exemplo, a organização e a estrutura do ambiente de ocorrência, 

os participantes envolvidos, os critérios avaliados e valorizados e os materiais de apoio 

disponíveis. A respeito do uso do livro adotado, as questões abordavam, por exemplo, a 

importância atribuída pelo professor ao livro didático na rotina das aulas, práticas mais 

comuns associadas ao emprego deste recurso e em que medida o mesmo atende (ou não) às 

práticas enumeradas pelos profissionais docentes como descritoras de uma boa aula ou de um 

bom ensino de ciências.  

Ao final de cada uma das entrevistas, após agradecer a colaboração dos 

entrevistados, a entrevistadora relembrou a eles, que receberiam, antes da análise dos dados, a 

transcrição já com as inferências da pesquisadora, para que eles pudessem checar o registro e 

a compreensão do que foi gravado.  

Todas as gravações dos áudios das entrevistas foram transcritas. Às transcrições 

foram incluídas as inferências do pesquisador. Essas transcrições foram apresentadas aos 

entrevistados. Todos os professores entrevistados checaram o registro das entrevistas e as 
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inferências, ratificando-as ou retificando-as, quando necessário. Dessa forma, conseguimos 

esclarecimentos dos pontos que ficaram obscuros após a entrevista, obtendo dados mais 

confiáveis e de maior validade.  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Inicialmente, analisamos os dados gerados pelos questionários identificando como 

se deu a participação dos professores pesquisados no processo de seleção do livro didático em 

sua escola, os materiais que utilizaram para fundamentarem sua escolha, os aspectos do livro 

didático mais ou menos valorizados por eles como critérios de escolha e as formas de uso do 

livro mais frequentemente realizadas por eles. Além de servir como base para o 

desenvolvimento das entrevistas, essa análise preliminar dos dados coletados através do 

questionário guiou também a análise das mesmas.   

Na análise dos dados, foram considerados saberes, percepções e crenças dos 

professores envolvidos na escolha e uso do livro didático, bem como alguns aspectos da 

realidade escolar que influenciam esses processos. 

Os dados foram discutidos a partir da noção de que os saberes dos professores são 

saberes sociais, estratégicos e de fontes diversas, como a prática profissional, a academia e as 

orientações oficiais, entre outras. 
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3. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, vamos apresentar e discutir os principais resultados de nossa 

pesquisa. Nessa apresentação estão incluídos tanto os aspectos quantitativos relacionados à 

primeira fase quanto os aspectos qualitativos gerados pelas entrevistas.  

Na apresentação dos resultados, incluiremos fragmentos dos depoimentos dos 

professores.  Acreditamos que os depoimentos guardam em si informações que nem sempre 

poderão ser traduzidas pela interpretação do pesquisador. Portanto, a inclusão desses 

fragmentos pode diminuir a distância entre a interpretação do pesquisador e os sentidos 

expressos pelo entrevistado.  

Como a análise dos livros didáticos não é foco de nossa investigação, excluiremos 

dos fragmentos apresentados nomes de autores, títulos, instituições associadas ou outras 

informações que contribuem para a identificação das obras. Nos textos, os locais onde foram 

feitas essas exclusões serão marcados por reticências em negrito (...). 

 

PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NO PROCESSO DE ESCOLHA DO 
LIVRO DIDÁTICO  

Em nossa pesquisa, procuramos levantar dados que caracterizassem as 

circunstâncias em que ocorrera o processo de escolha do livro didático e, para isso, 

questionamos os professores sobre como foi a sua participação na seleção desse recurso 

didático e que materiais ele utilizou para apoiar a sua escolha. 

O GRAF.5 apresenta os resultados obtidos a partir dos questionários,  referentes 

às formas de participação dos professores na seleção do livro didático (LD) adotado em sua 

escola.  
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Gráfico 5 - Participação dos professores que responderam o questionário no processo de escolha do 

livro didático 
 

A análise do GRAF.5 revela que nem todos os professores pesquisados através do 

questionário participaram do processo de escolha do livro didático adotado em sua escola. 

Entre eles, 15% somente passaram a compor a equipe de professores da escola após ter 

acontecido o processo de seleção do livro didático e 10% não participou do processo de 

seleção do livro, apesar de já compor o quadro da escola no momento da escolha. Somando 

esses dois grupos, chegamos a um total de 25% de professores participantes que não 

escolheram o livro adotado na escola em que trabalham. 

Essa situação nos leva a pensar na possibilidade de haver, entre os pesquisados, 

um grande número de professores que se identificam menos com o livro didático adotado do 

que o grupo de professores que participou da seleção.  

O grande fluxo de professores que passam pelas escolas, resultante das situações 

funcionais instáveis, é um dos fatores que pode explicar em parte a ocorrência de professores 

utilizando livros que não foram por eles selecionados. Porém, para uma explicação mais 

abrangente desse quadro, precisamos recorrer a outros fatores que caracterizam o universo da 

seleção e da distribuição de livros didáticos.  
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Os professores que participaram do processo de seleção do livro didático 

correspondem a 75% dos pesquisados nessa primeira fase de nossa pesquisa. No entanto, para 

uma das turmas pesquisadas (QUI3) encontramos um valor discrepante, ainda menor, de 

apenas 40%. 

No grupo de professores que participaram da escolha do livro adotado em sua 

escola, a maior parte (85% deles) escolheu o livro juntamente com os pares, por outro lado a 

outra parte (15%) participou da seleção individualmente. O fato de em algumas escolas a 

seleção do livro ter acontecido individualmente pode ser mais uma explicação para a 

ocorrência de professores trabalhando com um livro que não escolheram. 

Não excluímos da pesquisa feita com o questionário os professores que não 

participaram do processo de escolha do livro didático adotado em sua escola. Apesar desses 

professores não terem escolhido o livro, eles puderam se manifestar sobre a importância que 

conferem aos critérios sugeridos na pesquisa para um possível processo de escolha do livro 

didático e delinearam um perfil do emprego que fazem desse recurso didático. 

Assim como Siman et al (2007), consideramos a escolha de livros didáticos um 

processo complexo: 

...participam desse processo um mosaico de influências, interferências e 
incentivos/estímulos educativos, culturais, profissionais, mercadológicos e 
sociais, em que comparecem as peculiaridades da cultura escolar e as 
dimensões plurais da recepção de um impresso escolar por professores em 
diferentes realidades escolares. Mesmo que o momento de escolha se dê 
entre o período imediatamente posterior à produção e avaliação dos livros e 
anterior ao seu uso, mantém com eles estreita relação. (SIMAN et al, 2007, 
p.1818) 

 

Esses pesquisadores acompanharam eventos de escolha do livro didático em 

escolas públicas de Belo Horizonte e diagnosticaram o cenário encontrado como confuso: 
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...falta de horário para reuniões de área para troca de percepções sobre os 
livros, atravessamento de outros assuntos mais urgentes em meio à escolha e, 
ainda, composição de um quadro de prerrogativas de uns professores sobre 
outros para definição da escolha da coleção a ser indicada pela escola. 
(SIMAN et al, 2007, p.1821) 

 

Segundo Cassab & Martins (2003 e 2008), ao escolher o material educativo o 

professor também representa em sua seleção os sentidos que ele atribui a sua prática 

profissional, à aprendizagem da ciência, à natureza da ciência e ao seu alunado. Saberes que 

precisam ser compreendidos, problematizados e valorizados. Consequentemente, a discussão 

dos sentidos atribuídos pelo professor ao livro didático passa também pelas imagens que o 

professor tem de si mesmo; do lugar social que ocupa; do aluno e, finalmente, pelas imagens 

de ciências e do ensino de ciências ele detém. 

Tardif (2007) também reconhece e aborda os saberes dos professores como um 

saber proveniente de várias fontes.  Para esse autor, o saber docente não é constituído apenas 

pelas ditas ciências da educação. O professor não é mero receptor e reprodutor do 

conhecimento construído por pesquisadores ou ideólogos da educação. De acordo com Tardif 

(2007), ele produz conhecimento e esse conhecimento ocupa uma posição estratégica entre os 

saberes sociais, apesar de o corpo docente ser desvalorizado em relação aos saberes que 

possui e transmite. 

Na segunda fase da nossa pesquisa, somente foram convidados para as entrevistas 

professores que participaram do processo de escolha do livro didático adotado em suas 

escolas. A adoção desse critério teve o objetivo de garantir nessa fase da pesquisa o 

levantamento de dados sobre as dinâmicas de escolha de livros didáticos que ocorrem nas 

escolas. 

Os professores entrevistados relataram a ocorrência nas escolas de momentos para 

seleção coletiva dos livros didáticos: 
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Marcamos um dia lá. Não dá tempo de ninguém ler um livro de fato. Mas a 
gente olha, leva para casa, pensa, pensa, pensa, mas será? (Carlos) 

 

Nós escolhemos coletivamente. (Maíra)  

 

...retornamos numa reunião em que a direção disponibilizou um tempo para 
gente para sentar e tirar esses nomes. (Mário)  

 

Houve discussão intensa entre os colegas... (Cláudia) 

 

Nós escolhemos entre pares. (Joana) 

 

Os livros são enviados para as escolas, para serem analisados pelo grupo de 
professores, que apontam uma lista na ordem do melhor para o menos 
indicado. (Laura) 

 

Apesar desses depoimentos indicarem que a escolha do livro envolveu um 

conjunto de professores, os mesmos não fornecem evidências de que a análise e avaliação das 

obras tenham ocorrido num trabalho integrado do coletivo dos professores. 

Outros relatos de professores entrevistados revelam que não é unânime nas 

escolas a ocorrência de fóruns coletivos para a escolha do livro didático. Algumas vezes, a 

escolha do livro é feita isoladamente por um dos professores da disciplina, como podemos 

inferir dos três seguintes depoimentos: 

Eu é que escolhi. Ah! Pra falar a verdade, não existe nenhum coletivo, não. 
Quem estiver disposto a ler o manual e sugerir. O pessoal está correndo e 
diz: “O que você escolher está bom para mim”. A direção se preocupa mais 
com a data de entrega. (Arilson) 

 

Na escola7... nós tivemos um horário, os livros ficaram expostos, podíamos 
levar para casa, mas para olhar e devolver, e depois teve um dia para 
indicarmos o nome. Foi mais individual, pois a professora da manhã 

                                                 
7 Aqui o professor Mário se refere a uma escola diferente da escola referida no depoimento anterior 
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escolheu um nome e eu e a outra professora da noite referendamos a escolha 
dela. (Mário) 

 

No segundo ano, fui chamado para decidir se continuava ou não com esse 
livro que tinha sido escolhido pela professora que saiu. (Luiz) 

 

A ocorrência, em algumas escolas, da seleção de livros por um único professor 

pode explicar por que 10% dos professores que responderam o questionário não participaram 

da escolha do livro didático, apesar de já comporem o quadro da escola na ocasião da escolha. 

Tanto a ausência de relatos sobre a avaliação coletiva das obras, envolvendo 

estudo e análise sistemáticos, pedagogicamente fundamentados; quanto os relatos que 

demonstram que em alguns casos um professor tem sobre os colegas a prerrogativa da 

definição do livro adotado, corroboram com os dados da pesquisa de Siman et al (2007) e 

apontam para a demanda de se promover nas escolas um ambiente favorável à avaliação 

técnica e à escolha responsável do livro didático.  

Através dos depoimentos, verificamos que algumas escolas não envolvem todos 

os professores na escolha do livro didático referente à sua disciplina. Além disso, nenhum dos 

depoimentos faz alusão à participação efetiva de outros profissionais como, por exemplo, 

coordenadores pedagógicos ou professores das disciplinas afins, no processo de seleção do 

livro didático. 

De um modo geral, em relação ao envolvimento dos profissionais no processo de 

seleção do livro didático, os resultados de nossa pesquisa apontam para uma necessidade de se 

ampliar nas escolas espaço e tempo para um processo que envolva os vários profissionais 

interessados nessa escolha. 

O livro didático adotado pode corroborar ou entrar em conflito com a proposta 

pedagógica de uma escola. O uso de livros de diferentes disciplinas, com propostas 
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divergentes entre si, em uma mesma instituição, compromete a proposta pedagógica da 

escola. Isso poderia ser evitado pela implementação de fóruns coletivos de escolha, em que 

coordenadores pedagógicos orientem as discussões entre as diversas disciplinas ofertadas pela 

escola e garanta a observação dos objetivos da proposta política e pedagógica da escola.  

MATERIAL USADO NA SELEÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO 

Diversos materiais de apoio, como lista de títulos, resenhas do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), resenhas elaboradas e fornecidas pelas editoras e amostras dos 

livros, por exemplo, são utilizados nas escolas durante o processo de seleção do livro didático.  

O GRAF.6 mostra a frequência de uso de alguns desses materiais de apoio na 

seleção do livro didático (LD) pelos professores pesquisados através de questionário na 

primeira fase de nossa pesquisa.  
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Gráfico 6 - Materiais utilizados na seleção do LD pelos professores que responderam 
ao questionário 

 

O GRAF.6 mostra que, entre os professores pesquisados a maioria (81% deles) 

teve contato com exemplares das coleções aprovadas pelo PNLD durante o processo de 

seleção. Listas de títulos foram usadas por 34% dos que escolheram os livros. Resenhas do 
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PNLD auxiliaram a apenas 16% dos professores selecionadores e as resenhas das editoras 

foram utilizadas por somente 14% deles.  

É razoável esperar que os professores tenham acesso aos livros didáticos antes de 

fazerem opção por adotar algum deles. Mesmo que não seja possível ler previamente os 

livros, o exame prévio permite construir uma noção da linguagem, dos aspectos gráficos e da 

estrutura do livro que compõem a obra. Contudo, os resultados de nossa pesquisa indicam que 

nem sempre os professores têm à sua disposição exemplares dos livros didáticos para 

realizarem análises e avaliações que fundamentem sua escolha.  

Os depoimentos dos professores entrevistados revelam que as resenhas ou 

orientações do guia de escolha do PNLD exercem influência na escolha das obras a serem 

analisadas: 

Eu peguei o catálogo e dei uma lida. Eu primeiro leio a resenha do catálogo. 
Escolho pelo catálogo e depois pego a obra. (Arilson) 

 

Eu, especificamente, analisei as resenhas e os livros. Nós tínhamos acesso a 
todos os livros da lista. (Joana)  

 

Nós recebemos, na escola, um encarte que o MEC seleciona e indica. E é 
desse encarte que você retira o livro para você trabalhar na sua escola. É 
importante, pois, dentro desse encarte, existem gráficos que avaliam vários 
aspectos. Tem, por exemplo, o conteúdo, as ilustrações, todos os critérios. 
Então realmente, esses gráficos que o guia tem ajudam a ter uma noção e um 
norteamento mesmo sobre o livro. Escolhemos olhando o guia, folheando o 
guia, e também consultando os livros. (Maíra). 

 

Em algumas escolas tivemos as resenhas do PNLD... em algumas escolas 
tivemos livros... (Cláudia) 

 

Depoimentos como os dos professores Arilson e Maíra mostram que a avaliação 

prévia dos livros pelo PNLD, expressa nas resenhas das obras, serve como ponto de partida e 

diretriz para a avaliação realizada pelos profissionais docentes. 
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 As resenhas podem ter uma função importante no estudo das obras. Fontes 

secundárias de informação, elas emitem opiniões que podem ser mais ou menos influenciadas 

pelo interesse na venda. Contudo, espera-se que as resenhas sejam pautadas em critérios 

técnicos, principalmente as do PNLD que oficialmente não possuem função de publicidade, 

como teriam as elaboradas pelas editoras. 

Observados os cuidados com as intenções publicitárias que perpassam as 

resenhas, elas podem se configurar como instrumento útil na construção de um perfil das 

obras dentre as quais se escolherá um livro didático. Todavia, não podemos considerar que as 

resenhas sejam neutras ou imparciais. Elas expressam o ponto de vista de um avaliador ou 

grupo de avaliadores e carregam em si posicionamentos ideológicos e pedagógicos, que não 

devem ser tacitamente aceitos e incorporados pelos professores como naturais ou únicos.  

Mais uma vez, em relação aos fóruns de escolha do livro, é necessário chamar 

atenção para a garantia das condições de estudo das obras. Além do fornecimento do livro, é 

importante providenciar o tempo e a situação adequada para o estudo da obra. As resenhas 

podem servir como roteiro para análise do livro, mas os profissionais responsáveis pela 

escolha não devem transferir aos autores das resenhas a responsabilidade de avaliar o seu 

material de trabalho. 

Os dados dessa pesquisa mostram que ainda precisamos avançar em direção à 

universalização do acesso às obras e ao seu estudo prévio pelos profissionais responsáveis 

pela seleção do livro didático. 

CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO 

Na primeira fase de nossa pesquisa, os professores participantes avaliaram 21 

aspectos, sugeridos no questionário, a respeito da importância de cada um deles como critério 
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para seleção do livro didático de ciências. Cada um desses critérios foi avaliado pelos 

professores como “muito importante”, “importante” ou “sem importância” na seleção do livro 

didático. 

O GRAF.7 indica as frequência em que os professores, pesquisados através do 

questionário, atribuíram determinada importância  a cada critério de seleção do livro didático.  
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Gráfico 7 - Importância conferida, pelos professores que responderam ao questionário, aos critérios de 

escolha do livro didático: 
 

1.  Linguagem acessível dos textos 
2.  Correção conceitual dos conteúdos 
3.  Abordagem contextualizada 
4.  Proposta de atividades experimentais 
5.  Diversidade de exercícios  
6.  Proposta de atividades investigativas 
7.  Qualidade de ilustrações 
8. Atendimento à proposta curricular da escola 
9. Abordagem interdisciplinar 
10.Presença de orientações no manual do 

professor 

11. Autores do livro  
12. Atendimento ao programa de vestibular da região 
13. Presença de questões do ENEM 
14. Quantidade de ilustrações  
15. Presença de aspectos históricos do conhecimento científico 
16. Presença de questões de vestibulares 
17. Presença de temas tecnológicos 
18. Quantidade de exercícios 
19. Preço acessível 
20. Ausência de respostas para os exercícios no livro do aluno 
21. Capa do livro 

 

Pela análise do GRAF.7  podemos identificar alguns critérios que se destacaram 

como muito importantes na avaliação dos professores que responderam ao questionário. 

Dentre os 21 aspectos avaliados pelos professores como critérios de seleção do 

livro didático, os itens que se destacaram como muito importantes, sendo assim classificados 
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por mais de 60% dos pesquisados, foram a linguagem acessível dos textos, a correção 

conceitual dos conteúdos, a abordagem contextualizada, propostas de atividades 

experimentais e investigativas, a diversidade de exercícios, a qualidade das ilustrações e o 

atendimento à proposta curricular da escola. Observamos que a linguagem acessível, a 

correção conceitual e a abordagem contextualizada se destacam por terem sido avaliados 

como critérios muito importantes por pelo menos 80% dos professores pesquisados. 

A análise do GRAF.7 também nos permite identificar aqueles aspectos 

considerados pelos professores como critérios menos importantes na seleção do livro didático. 

A capa do livro, o preço acessível e a ausência de respostas para os exercícios no livro do 

aluno foram os aspectos mais frequentemente avaliados como sem importância, sendo assim 

classificados por cerca de 40% dos professores pesquisados. 

Faremos a seguir uma apresentação e discussão de como os critérios de escolha 

avaliados pelo grupo de professores que responderam ao questionário aparecem (ou não) nos 

depoimentos dos entrevistados. Dividiremos essa apresentação em 3 seções. 

Apresentaremos primeiramente uma seção tratando dos aspectos considerados 

pelos professores como os critérios mais importantes no processo de escolha do livro didático 

de ciências. Após tratar desses critérios, faremos uma seção sobre os aspectos considerados 

pelos professores como critérios sem importância para a seleção de livros didáticos. E, por 

último, apresentaremos uma seção sobre outros critérios que não se destacaram nem como os 

mais e nem como os menos importantes, mas que também comparecem e influenciam no 

processo de escolha do livro didático de ciências. 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  68 

OS CRITÉRIOS AVALIADOS COMO MAIS IMPORTANTES  

Nesta seção, apresentaremos e discutiremos os resultados relacionados aos 

aspectos apontados nas respostas do questionário como critérios mais importantes na seleção 

do livro didático de ciências. Os dados gerados pelas entrevistas que se relacionam aos 

mesmos aspectos também serão incluídos nessa discussão. 

Linguagem  

A linguagem acessível do livro didático foi positivamente valorizada por todos os 

professores pesquisados, sendo que a maioria deles (cerca de 90%) a considerou como um 

critério muito importante e os restantes a julgaram como um critério importante a ser 

observado no processo de escolha de um livro didático. 

Nos depoimentos dos professores entrevistados, a linguagem também aparece 

como um critério observado no processo de seleção do livro didático: 

Observo a linguagem, a proposta de atividades experimentais, investigativas 
e não. (Arilson) 

 

Em geral, os professores consideram que um bom livro tem uma linguagem 

acessível aos estudantes e apresenta textos mais simples e sucintos: 

E também observamos a linguagem mais próxima da do aluno, relacionando 
os fenômenos do dia-a-dia à teoria. (Mário)  

 

Um bom livro deve ter uma linguagem acessível... (Laura) 

 

E outra coisa, o livro, como os autores escreviam os capítulos, se eram muito 
extensos ou mais sintéticos, pois a gente acha importante que os capítulos 
sejam mais breves. (Maíra) 

 

Eu acho que a linguagem não precisa ser muito rebuscada, os tópicos podem 
ser simplificados, pois às vezes aprofundam em coisas que só vão atrapalhar 
o entendimento do aluno. (Mário) 
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Esses depoimentos demonstram que a preocupação com a linguagem do livro não 

se constitui em uma preocupação dos professores apenas por ser um critério recomendado 

pelas pesquisas educacionais e pelas orientações oficiais. As falas nos apontam para uma 

observação da própria prática do professor, com ênfase nas suas experiências com os 

estudantes. A atenção à linguagem do livro está amplamente relacionada à lógica da 

experiência prática do professor. 

Além do cuidado com uma linguagem acessível aos estudantes, encontramos no 

depoimento da professora Cláudia uma preocupação com o acesso dos estudantes a uma 

linguagem científica através do livro didático: 

O livro é importante para que o estudante tenha contato com vários tipos de 
linguagens. Observo se o livro tem uma linguagem honesta, que não seja 
reducionista a ponto de impedir o estudante a ter acesso a termos da 
linguagem científica. (Cláudia) 

 

Entre as professoras de Física, manifestou-se também uma preocupação de que a 

linguagem do livro não seja predominantemente matemática, como podemos perceber nos 

depoimentos de Laura e Joana: 

E o livro de Física não pode se preocupar muito com as questões 
matemáticas, ele tem que ser um livro mais voltado para os conceitos. 
(Laura) 

 

Um bom livro didático de Física deve ter uma abordagem mais conceitual do 
que matemática, apesar de que é importante a expressão matemática do 
conhecimento físico... existem livros de Matemática disfarçados de livros de 
física. (Joana) 

 

Nos documentos oficias sobre educação encontramos várias prescrições e 

orientações relacionadas ao desenvolvimento da habilidade de leitura e aos cuidados com a 

linguagem e a correção conceitual. Nesses documentos, está difundida a ideia de que a 
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aprendizagem da leitura, escrita e fala da língua oficial não se restringe à área de Língua 

Portuguesa, uma vez que a língua é instrumento básico para o conhecimento. 

Os documentos oficiais também prescrevem uma atuação específica e 

intencionalmente direcionada do professor com vistas ao desenvolvimento das atividades de 

leitura e da linguagem. De acordo com os PCN’s, a orientação do professor aos estudantes é 

necessária para a produção de sínteses e para a pesquisa em enciclopédias ou outros textos 

com linguagem especificamente científica. Em Ciências Naturais, oportunidades para ler, 

escrever e falar são momentos de estudo e elaboração de códigos de linguagem específicos do 

conhecimento científico. A aprendizagem desse código comporta tanto a leitura e escrita de 

textos informativos quanto a apropriação de terminologia específica, capacidades que os 

estudantes desenvolvem conjuntamente, conforme trabalham diferentes propostas de 

atividades.  

As Orientações Curriculares ressaltam a importância da linguagem científica para 

os processos de aprendizagem das ciências. De acordo com essas orientações, é mediante o 

uso de linguagens e modelos próprios que o conhecimento científico é produzido, 

reconstruído sócio-culturalmente, re-contextualizado e usado, com significados, ora mais, ora 

menos, estabilizados.  

As orientações da proposta do CBC (Conteúdos Básicos Comuns) de Minas 

Gerais destacam a aprendizagem de conceitos como elemento fundamental da aprendizagem 

das ciências. Para que haja a aprendizagem, o ensino de modelos e conceitos científicos 

envolve um planejamento que permita ao estudante ir progredindo de aspectos mais externos 

aos fenômenos até mecanismos mais abstratos.  

 Dentro da proposta do CBC, entende-se que aprender a se comunicar com as 

linguagens da ciência envolve uma apropriação de formas específicas de falar sobre o mundo: 
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a ciência se comunica por meio de gráficos, tabelas, diagramas, esquemas, equações e 

definições cuja leitura não é trivial. É importante, portanto, criar atividades que permitam aos 

estudantes, familiarização e apropriação dessas linguagens no contexto de tarefas relevantes. 

As linguagens da ciência são artefatos para falar sobre o mundo e não uma gramática de uma 

língua morta, que se justifica por si mesma. A leitura de artigos de jornal e revistas de 

divulgação científica, relatórios de trabalhos de campo ou de trabalhos práticos, com análise 

de dados e conclusões, são prescritas como atividades que podem auxiliar na concretização 

dessa meta curricular e que apontam para o aprender a se comunicar com as linguagens das 

ciências. 

O peso da linguagem nos processos de aprendizagem já foi foco de várias 

investigações. O trabalho de Mortimer (2000) sintetizou as ideias dos principais estudos 

relacionados à investigação do papel da linguagem na construção do conhecimento. Segundo 

o pesquisador, a contribuição desses estudos reside em 

 ...mostrar a impossibilidade de se ignorar os aspectos sociais quando se 
busca entender o desenvolvimento das  em sala de aula. Eles também 
sugerem que a linguagem é o mais importante instrumento social que o 
professor e os alunos utilizam para estruturarem o desenvolvimento das 
idéias. Ao mesmo tempo, esse instrumento de mediação coloca limites ao 
processo. (MORTIMER, 2000, p.33) 

 

Essa síntese a respeito da função da linguagem na construção do conhecimento, 

elaborada por Mortimer, assim como as recomendações dos documentos oficiais da educação, 

apontam-nos para uma série de aspectos da linguagem que podem ser observados em um livro 

didático além da acessibilidade aos alunos. No caso dos livros didáticos da área de ciências, a 

linguagem carrega em si códigos específicos da área que podem propiciar a comunicação e o 

desenvolvimento do conhecimento científico. 
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Nossos dados revelam que de um modo geral os professores preferem livros com 

linguagem que eles julguem como adequada e estimulante para os seus alunos. Além disso, 

houve a manifestação da preocupação com a função do livro de fornecer ao aluno o contato 

com as especificidades da linguagem científica. E no caso específico da Física, as professoras 

consideram importante que o livro apresente uma abordagem conceitual mais forte do que a 

abordagem matemática.  

Os resultados que encontramos acerca da valorização da linguagem enquanto 

critério de seleção são coerentes com o trabalho de Cassab & Martins (2008). As autoras 

afirmam que a consideração das características de seus alunos é um aspecto central na seleção 

e significação do livro didático por parte dos professores. Segundo as autoras, a percepção dos 

professores quanto às dificuldades de expressão e compreensão da língua materna 

apresentadas pelos alunos, além da preocupação com as dificuldades dos alunos para ouvir, 

concentrar-se, ler e interpretar justificariam a adoção do critério linguagem na seleção do livro 

didático.  

Percebemos ainda que os professores identificam algumas dificuldades de seus 

alunos frente ao livro didático e as associam à apreensão de termos técnicos e habilidades de 

leitura e não às peculiaridades das linguagens científicas e do cotidiano e às distinções 

existentes entre elas. Não encontramos nesses depoimentos problematizações acerca das 

implicações decorrentes da associação entre compreensão da linguagem científica e a 

aprendizagem das ciências. Esses achados também foram apresentados por Cassab & Martins 

(2008) como resultados de sua investigação sobre os sentidos que professores de ciências 

atribuem ao livro didático em um contexto de escolha do material. 

A preocupação dos professores com a acessibilidade da linguagem utilizada nos 

livros didáticos é razoável e justificada. Afinal, para um texto produzir algum efeito de 
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compreensão junto aos estudantes, é necessário que esse desperte o desejo de leitura no aluno 

e, em seguida, apresente uma linguagem compatível com as habilidades de leitura desse leitor. 

Contudo, as características da linguagem científica comportam especificidades que 

condicionam a aprendizagem da ciência à sua compreensão. Portanto, para além da 

acessibilidade, os professores devem ser capacitados para buscarem nos textos didáticos um 

tratamento da linguagem científica com potencial para beneficiar o ensino e a aprendizagem 

de ciências. 

Correção conceitual  

A correção conceitual foi considerada como critério importante na escolha do 

livro por todos os participantes da primeira etapa da pesquisa. Desses, 82% considerou a 

correção um critério muito importante. Já entre os depoimentos dos entrevistados, a 

preocupação com a correção conceitual se manifestou de forma muito mais discreta. Esse 

aspecto foi pouco mencionado e ainda menos problematizado pelos entrevistados. 

A professora Joana foi a única, entre os entrevistados, que explicitou a observação 

à correção conceitual nos livros didáticos: 

Deve ter um texto conceitualmente correto, com modelos coerentes com o 
conhecimento científico abordado. (Joana) 

 

 Indiretamente, ao declarar sua preocupação com os erros presentes nos livros 

didáticos, Cláudia remete ao cuidado com a correção conceitual: 

Os livros brasileiros apresentam um déficit muito grande em termos de 
atualização...alguns capítulos, inclusive, apresentam erros homéricos. 
(Cláudia)  

 

A correção conceitual é um aspecto específico da linguagem que pode e deve ser 

observado no livro didático.  
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A respeito da correção conceitual no ensino das ciências naturais, as Orientações 

Curriculares para o ensino de Química prescrevem uma abordagem dos conceitos e dos 

conteúdos de Química coerente com a visão atualizada desses, contemplando avanços tanto 

no conhecimento químico, quanto nas concepções da Química como ciência, sua historicidade 

e suas implicações sociais. Como forma de garantir essa abordagem conceitualmente correta, 

o documento propõe a busca sistemática de novas referências e de novas e diversificadas 

fontes de informação. 

O PNLD também manifesta uma preocupação com a linguagem e com a correção 

conceitual presente nas orientações oficiais. O PNLD de Ciências prescreve que o livro 

didático deve apresentar proposta de ensino de ciências em consonância com conhecimentos 

científicos atuais, veiculando informações corretas, precisas, adequadas e atualizadas. 

Conceitos e informações devem ser trabalhados adequadamente, evitando indução de 

aprendizagens equivocadas. O programa sugere que o livro apresente terminologia científica, 

fazendo uso, quando necessário, de aproximações adequadas sem, no entanto, ferir o princípio 

da correção conceitual. Para se evitar confusões terminológicas, termos que têm diferentes 

significados em diferentes contextos devem ser destacados. O programa também ressalta a 

preocupação com significados do senso comum na construção de conceitos científicos e a 

necessidade de se evitar animismos no uso das analogias.  

As orientações do PNLEM de Química explicitam as mesmas expectativas do 

PNLD e defende que a falta de correção e adequação conceitual são motivos para eliminação 

de um livro didático. De acordo com o PNLEM de Química, sob pena de descaracterizar o 

objeto de ensino-aprendizagem e, portanto, descumprir sua função didático-pedagógica, deve 

ser excluída do programa a obra que formule erroneamente os conceitos que veicula; forneça 

informações básicas erradas e/ou desatualizadas ou mobiliza de forma inadequada esses 
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conceitos e informações, levando o aluno a construir erroneamente conceitos e 

procedimentos. Por outro lado, o PNLEM de Química, valoriza o livro que contenha 

abordagem adequada de modelos científicos, evitando confundi-los com a realidade, e que 

apresente abordagem adequada da metodologia científica, evitando apresentar um suposto 

método científico como uma sequência rígida de etapas a serem seguidas. 

Os programas governamentais de distribuição de livros didáticos, através dos 

critérios para valorização e eliminação de obras didáticas, exercem um papel de agente de 

controle que tende a diminuir, porém não extinguir, a veiculação de erros conceituais nos 

livros didáticos. Os professores, como os profissionais que empregam o livro didático como 

ferramenta cotidiana de trabalho têm um papel importante na identificação das inadequações 

das obras por ele utilizadas. 

Apesar de ser contundentemente abordada pelas orientações educacionais oficiais, 

a correção conceitual foi pouco aludida pelos professores entrevistados, ao se referirem aos 

critérios para a escolha do livro didático. A explicação para a fraca adesão dos professores 

entrevistados à observação da correção conceitual, como um critério de seleção do livro 

didático, talvez passe pela dificuldade do professor em identificar erros conceituais neste 

material. Essa dificuldade pode estar associada ao fato de os professores terem justamente o 

livro didático como referência de estudo e pesquisa. Pode também se dar em consequência 

dessas incorreções só serem identificadas a longo prazo, após o uso regular do livro. Nesse 

sentido, as pesquisas que identificam erros conceituais em materiais didáticos podem servir de 

referência para elaboração de programas de formação inicial ou continuada, que visem 

chamar a atenção dos professores para identificação e escolha de textos mais adequados do 

ponto de vista da correção conceitual.  



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  76 

A confiança depositada pelos professores na seleção prévia dos livros pelo PNLD 

também pode contribuir para um afrouxamento dos cuidados tomados em relação aos erros 

conceituais das obras didáticas. Contudo, devemos sempre nos lembrar que, ainda que as 

imposições do programa para inclusão das obras resultem na melhoria da qualidade dos livros 

que podem ser selecionados nas escolas, essa seleção prévia não garante a extinção das 

inadequações conceituais nos livros e não dispensa o professor da função de avaliar a 

correção dos conceitos veiculados nessas obras. 

Abordagem contextualizada  

A abordagem contextualizada também se destacou na primeira fase de pesquisa 

como critério considerado muito importante na seleção do livro didático. No grupo de 

professores que responderam ao questionário para avaliação dos critérios de seleção e do uso 

do livro didático, uma abordagem que atenda à contextualização foi avaliada, pela maioria dos 

professores (por 80% deles), como muito importante, sendo que o restante deles considera o 

critério importante para a escolha do livro didático. 

Nos depoimentos dos professores entrevistados, a contextualização aparece como 

característica de uma boa aula ou de um bom ensino de ciências, como podemos perceber 

pelo depoimento do professor Luiz: 

E uma boa aula de ciências também deve ter contextualização. Então, para 
estar mostrando isso, eu normalmente costumo fazer isso. Então, quando eu 
vou introduzir um assunto, eu contextualizo aquilo. (Luiz) 

 

Para o professor Arilson vincular o conteúdo ensinado com o cotidiano é uma 

forma de ilustrar o pensamento científico: 

Procuro relacionar o dia-a-dia dele com o conteúdo que ele está aprendendo. 
Ver que a matéria em sala de aula não está desvinculada do dia-a-dia dele. 
Que vários problemas que ele tem no cotidiano, ele pode resolver com o 
método científico, com a forma de pensar em ciências. (Arilson) 
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Em outros depoimentos, a contextualização também aparece na descrição de um 

bom livro e nos critérios observados na seleção do livro didático: 

Um bom livro deve ter... também um pouco ... da contextualização, a prática 
daquele conceito no dia-a-dia. (Laura) 

 

O texto tem que contextualizar... (Mário) 

 

O livro tem muita coisa do cotidiano. Aproveita o cotidiano do aluno. Coisa 
que ele vivencia e que nem imagina que está relacionado com ciências. 
(Arilson) 

 

Uma coisa que eu reparo muito num livro didático é se ele contextualiza. 
Quando ele fala, por exemplo, de metais pesados, quando fala do fator 
biológico que acompanha isso, esse tipo de coisa, isso eu olho, se tem essa 
preocupação de contextualização. Pelo menos chamando um pouco. (Carlos) 

 

Observei a contextualização histórica. (Cláudia) 

 

Podemos perceber que contextualizar tem significados diferentes para os 

professores entrevistados. No geral, a contextualização tem o sentido de relacionar o 

conhecimento científico específico de uma disciplina a outros elementos como, por exemplo, 

o cotidiano, outras disciplinas e a tecnologia.  

A abordagem contextualizada é um critério de escolha do livro didático muito 

difundido entre os professores de ciências. Muitas vezes, os caminhos utilizados para a 

contextualização do conhecimento científico passam pelo tratamento interdisciplinar desse 

conhecimento. Apesar de terem significados diferentes, as abordagens contextualizada e 

interdisciplinar, estão relacionadas entre si, tanto pelos objetivos quanto pelas metodologias 

pelas quais são implementadas e, geralmente, ocorrem juntas num mesmo processo de ensino. 

Devido à estreita ligação entre essas duas abordagens, optamos por incluir os resultados sobre 

a abordagem interdisciplinar junto aos resultados sobre contextualização. 
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A abordagem que utiliza o viés da interdisciplinaridade foi avaliada na primeira 

fase de nossa pesquisa como critério muito importante para seleção do livro didático por cerca 

de 60% dos professores participantes e, ainda, como importante para o restante deles. 

Por outro lado, no geral dos depoimentos dos professores entrevistados a 

abordagem interdisciplinar não apareceu de forma recorrente, nem entre os critérios de 

seleção de livro didático por eles citados, nem na descrição de um bom livro didático. 

Como exceção do conjunto dos professores entrevistados, a professora Cláudia 

faz uma breve referência à observação da forma como a interdisciplinaridade é abordada nos 

livros didáticos: 

Sim, eu observo e eles são muito pobres ainda em termos de 
interdisciplinaridade. Ela deveria ser mais bem explorada. (Cláudia) 

 

 Na percepção da professora Cláudia, o livro didático não fomenta a 

interdisciplinaridade, mas em seu depoimento ela manifesta julgar importante que o livro 

contemple a abordagem interdisciplinar. 

Entre os professores entrevistados, o uso de uma abordagem interdisciplinar não 

foi um aspecto tão mencionado como um critério de escolha de livro didático quanto o uso de 

abordagem contextualizada.  Contudo, os dados gerados pelo questionário apontaram que esse 

é um aspecto de valor reconhecido entre os professores pesquisados. 

O uso de abordagens contextualizadas e interdisciplinares é citado nos 

documentos oficiais brasileiros sobre a educação como forma de superação da fragmentação 

no ensino de ciências naturais e de motivação dos estudantes, contribuindo para a 

aprendizagem significativa e, consequentemente, para o desenvolvimento desses estudantes. 

Esses documentos reconhecem a interdisciplinaridade como algo inerente à área de Ciências 

Naturais e que, portanto, devem se refletir no ensino das disciplinas constituintes da área. 
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A organização dos planos de ensino dos professores, segundo temas de trabalho, 

aparece nos documentos oficiais como facilitadora da interdisciplinaridade. 

Os programas governamentais de distribuição de livros didáticos reforçam a 

importância de se observar as abordagens interdisciplinar e contextualizada ao propor os 

critérios para valorização ou eliminação das obras didáticas. 

Os PCN’s apontam a interdisciplinaridade, materializada em trabalhos com temas 

que dão contexto aos conteúdos e permitem uma abordagem das disciplinas científicas de 

modo inter-relacionado, como uma forma de buscar a superação de uma abordagem 

fragmentada das ciências naturais.  

De acordo com os PCN’s, a área de Ciências Naturais apresenta uma perspectiva 

interdisciplinar, já que a compreensão dos fenômenos naturais, articulados entre si e com a 

tecnologia, abrange conhecimentos biológicos, físicos, químicos, sociais, culturais e 

tecnológicos.  

Os PCN’s avaliam que a opção do professor em organizar os seus planos de 

ensino segundo temas de trabalho e problemas para investigação facilita o tratamento 

interdisciplinar das ciências naturais, já vem se tornando freqüente e é recomendável, pois 

permite a organização de conteúdos de modo flexível e compatível com os seus critérios de 

seleção. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio de Química prescrevem que, 

além de preservar a especificidade de cada uma das disciplinas da área, deve-se assegurar 

também o diálogo interdisciplinar, transdisciplinar e intercomplementar no espaço e no tempo 

escolar por meio da nova organização curricular.  
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Para favorecer esse diálogo entre as disciplinas, as Orientações Curriculares 

sugerem que os professores dos diferentes componentes curriculares focalizem como objeto 

de estudo as situações de vivência dos alunos, os fenômenos naturais e artificiais e as 

aplicações tecnológicas. A complexidade desses objetos exige análises multidimensionais, 

com a significação de conceitos de diferentes sistemas conceituais, traduzidas nas disciplinas 

escolares. 

As concepções de ensino escolar, nessas orientações, são vistas como construções 

históricas que, de acordo com o contexto, adquirem sentidos e significados próprios. Na 

escola criam-se, intencionalmente e de forma planejada, os contextos a serem estudados. Ao 

tratar o conjunto dos componentes curriculares das ciências da natureza como área de estudos 

e com atenção para suas tecnologias, esses conhecimentos passam a ser intercomplementares, 

ou seja, qualquer avanço no significado de algum conceito em um campo científico, em uma 

disciplina, pode ter repercussão em outros campos ou disciplinas. As Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio de Química presumem que essa intercomplementação, com repercussão 

interdisciplinar, torna a significação do contexto muito mais rica e a aprendizagem mais 

consistente, contribuindo para o maior desenvolvimento dos estudantes. 

As Orientações Curriculares reafirmam a contextualização e a 

interdisciplinaridade como eixos centrais organizadores das dinâmicas interativas no ensino 

de Química, na abordagem de situações reais trazidas do cotidiano ou criadas na sala de aula 

por meio da experimentação. O documento afirma que, fazendo parte da contextualização, as 

situações reais nem sempre são adequada e suficientemente tratadas nos processos de ensino e 

aprendizagem, sendo importante construir novos entendimentos e novas práticas sobre elas, 

em atenção aos eixos organizadores já mencionados. 
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O PNLD valoriza os livros didáticos em que o trabalho dos conteúdos é proposto 

de maneira contextualizada, apresentando um tratamento adequado das diferentes áreas 

temáticas, constituindo uma iniciação equilibrada às diferentes áreas do conhecimento 

científico e propondo atividades conexas com o cotidiano dos alunos. 

O PNLEM de Química prescreve que se deve eliminar a obra cujos conceitos 

centrais da área são apresentados de forma compartimentada e linear, sem a preocupação de 

abordá-los de forma recorrente, em diferentes contextos explicativos e situações concretas, 

dificultando, assim, a construção de sistemas conceituais mais integrados.  

O PNLEM de Química valoriza o livro que apresente o conhecimento científico 

de forma contextualizada, apresentando conteúdos relacionados a contextos próprios da 

realidade brasileira e fazendo uso adequado dos conhecimentos prévios e das experiências 

culturais dos alunos, sem tratá-los de maneira pejorativa ou desrespeitosa. Esses 

conhecimentos prévios e as experiências culturais dos alunos devem ser usadas como ponto 

de partida para a aprendizagem. No caso de obras disciplinares, deve se desenvolver uma 

compreensão integrada da Química, ou das várias disciplinas abordadas, caso a obra seja 

interdisciplinar. 

Segundo a proposta dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC) para o ensino de 

Ciências em Minas Gerais, o projeto curricular desta disciplina deve ser capaz de estabelecer 

pontes entre fenômenos e processos naturais ou tecnológicos de um lado, e conceitos, 

modelos e teorias científicas, de outro. No CBC existe também uma preocupação de superar a 

fragmentação com que vêm sendo tratados os conteúdos de Ciências nas quatro últimas séries 

do ensino fundamental. Nessa perspectiva, o CBC aponta como importante estabelecer 

diálogos e conexões entre as abordagens de conteúdos químicos, físicos e biológicos.  
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A interdisciplinaridade é apresentada no CBC como decorrente do compromisso 

maior de cada disciplina ou área de conhecimento com a realidade, com o mundo fora da 

escola. Na proposta do CBC o estudo das ciências (ou de qualquer outra disciplina escolar) 

não se justifica por si mesmo. Ele tem o objetivo de levar à compreensão das coisas, dos 

processos, dos eventos do mundo natural e tecnológico em que estamos inseridos. Alguns 

desses objetos de estudo do mundo real remetem a estudos que transcendem a lógica das 

disciplinas, mas não prescinde delas. Outros objetos ou fenômenos do mundo real remetem a 

saberes disciplinares, nem por isso, menos legítimos e importantes. 

A interdisciplinaridade é intensamente recomendada nas orientações educacionais 

oficiais. Ao avaliarem a importância da abordagem interdisciplinar como critério de escolha 

do livro, os professores avaliaram esse aspecto como importante. Quando, nas entrevistas, os 

professores eram levados a falar sobre a prática da interdisciplinaridade, geralmente eles se 

referiram às dificuldades de sua realização. 

Fragmentos desses depoimentos em que os professores relatam as dificuldades 

para realização de um trabalho interdisciplinar serão apresentados posteriormente na 

apresentação dos resultados sobre o uso do livro didático, quando discutirmos a exploração de 

textos que relacionam o conhecimento específico das disciplinas a outras áreas de 

conhecimento. 

A percepção de que o trabalho interdisciplinar é uma tarefa difícil de ser realizada 

pode ser o motivo para a maioria dos professores entrevistados não discorrerem sobre a 

importância da abordagem interdisciplinar como um critério para a escolha do livro didático. 

Seja através da reestruturação das dinâmicas escolares, seja pela capacitação dos 

professores, o trabalho contextualizado e interdisciplinar precisa avançar na educação que se 

realiza nas escolas como forma de superação do ensino fragmentado em disciplinas estanques. 
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Essa superação é necessária para fomentar uma aprendizagem mais significativa com vistas à 

educação cidadã e para o mundo do trabalho. 

Atividades experimentais  

Na primeira fase de nossa pesquisa, as atividades experimentais foram muito 

valorizadas pelos professores como item definidor da seleção de um livro didático da área de 

ciências naturais. A presença de propostas de atividades experimentais no livro foi 

considerada como critério muito importante na seleção do mesmo por uma grande maioria dos 

pesquisados (72%) e importante para 28% deles. Nenhum professor pesquisado considerou 

esse item como sem importância. 

Corroborando os dados gerados pela aplicação do questionário, nas entrevistas 

realizadas na segunda fase de nossa pesquisa, as atividades experimentais ou práticas 

associadas, ou não, ao uso do laboratório, aparecem como descritoras de uma boa aula de 

ciências.  

Nos depoimentos dos professores entrevistados, as aulas práticas têm diferentes 

funções na composição de uma boa aula de ciências. À aula pratica se atribui as funções de 

introduzir, justificar, confirmar, ilustrar e demonstrar conteúdos, além de chamar a atenção 

dos alunos e servir como forma de experimentação. 

O professor Carlos sugere que as atividades práticas devam ser realizadas, com a 

frequência mínima de uma vez por mês, com a função de introduzir conteúdos ou justificar o 

já aprendido: 

Se você quer um bom curso...tem que ter aula prática, sistematicamente, de 
preferência, mas assim, pelo menos uma vez no mês, eu acho que tem que 
levar o aluno no laboratório, ou pra introduzir o conteúdo, ou para justificar 
o que eles estão aprendendo de alguma maneira. (Carlos) 

 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  84 

A aula prática aparece no depoimento da professora Maíra como constituinte de 

uma boa aula de ciências, na medida em que pode ser utilizada como um artifício para chamar 

a atenção e despertar o interesse dos estudantes: 

Tem que ter alguns elementos que chamem atenção dos alunos para aquilo. 
Pode ser uma aula prática, pode ser um vídeo, pode ser até mesmo uma 
conversa que chame atenção daquilo. A chave é trabalhar com a questão do 
interesse deles, pois quando eles estão interessados, a aula de ciências torna-
se boa, dependendo da proposta. (Maíra) 

 

Na opinião manifesta pelo professor Luiz, além da aula teórica, a aula prática é 

uma modalidade que deve compor uma boa aula de ciências: 

 

Não que eu sempre dê boas aulas de ciências, mas acho que uma boa aula de 
ciências deve ser uma fusão de todos os tipos de aula. Ela deve ser uma aula 
teórica também, mas também uma aula prática. (Luiz) 

 

O professor Mário, ao valorizar a diversificação das aulas, aponta para a 

necessidade de se usar o laboratório e de desenvolver práticas demonstrativas: 

A aula tem de ser mais diversificada em termos da sala de aula e que a gente 
conseguisse usar mais o laboratório... Então, o ideal é que a gente tivesse 
uma sala ambiente, talvez nem fosse um laboratório, mas que tivesse alguns 
artifícios para fazermos algumas práticas demonstrativas, e um maior acesso 
ao laboratório. Acho que ajudaria demais. (Mário) 

 

 A professora de Física, Laura, considera que as aulas práticas, aulas no 

laboratório, ou aulas de campo têm a importância de propiciar que os alunos experimentem 

elementos típicos da área: 

E também acho importante a parte prática. Se o aluno pudesse experimentar 
algumas coisas da Física, por exemplo, medir distância percorrida, calcular 
velocidade, disparar cronômetro, seria muito bacana o aluno ter essa 
experiência dessas aulas práticas, aulas de laboratório ou aulas de campo. 
(Laura) 
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Apesar de as atividades práticas ou experimentais comporem as descrições dos 

professores sobre boas aulas de ciências, apenas um professor citou a presença de atividades 

práticas como um critério observado na seleção do livro didático, ainda que não prioritário: 

Avaliei também se havia atividades práticas suficientes e também a 
possibilidade de fazer essas práticas, mas isso foi num segundo momento, 
Com isso quero dizer que primeiro avaliei os outros critérios. (Luiz) 

 

O fato de os professores entrevistados, em geral, considerarem as atividades 

experimentais como constituintes importantes de uma aula de ciências, mas não mencionarem 

ou problematizarem a observância da presença de atividades experimentais como critério de 

escolha do livro didático, pode ser explicado por dois aspectos que aparecem nas entrevistas. 

Em primeiro lugar, apesar de considerarem as atividades experimentais importantes, alguns 

professores não as utilizam nas aulas devido às dificuldades impostas pela organização e 

estrutura da escola que, pelo menos em parte, serão abordadas na seção que discorre sobre o 

uso do livro didático. Em segundo lugar, há professores que realizam atividades 

experimentais, mas não usam o livro didático como fonte principal de roteiro dessas 

atividades.  

Além desses aspectos, para compreender a dificuldade dos professores para 

problematizarem a importância das atividades experimentais, devemos levar em consideração 

que, pelo fato de as atividades experimentais estarem fortemente associadas à imagem da 

ciência corrente em nossa cultura, existe, entre os professores, um entendimento de que elas 

devam constituir também a aula de ciências. Esse entendimento, no entanto, não é sempre 

acompanhado pela compreensão da importância do uso desse tipo de atividades para o ensino 

de ciências e nem pelo conhecimento pedagógico necessário à sua realização. 

Os depoimentos abaixo apresentados revelam que, além do livro didático adotado 

pela escola, os professores utilizam outras fontes para elaborar os roteiros das aulas práticas: 
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Tem uns livros didáticos mais antigos que vinham com uns encartes de aulas 
práticas, muitas vezes também os colegas dão ideia de aula prática, ou então, 
na internet. Eu acho alguma coisa interessante, eu testo ou adapto alguma 
coisa que eu acho que vai dar certo. (Carlos) 

 

Grande parte tem como fonte a literatura clássica, livros do BSCS... tem 
alguns programas das décadas de 50 e 60, e alguns de 80 e 90 também. E uso 
coletâneas de materiais de livros de biologia, que trazem fragmentos, finais 
de capítulo com experimentações, que eu reuni em uma apostila. E tem uma 
apostila básica de laboratório... Às vezes, uso as práticas do livro didático. 
(Cláudia) 

 

...já aconteceu da gente usar para-didáticos, pois existem alguns para-
didáticos que tem muita coisa. Então dividia a turma e trazia as práticas... 
(Mário) 

 

Atividades práticas, experimentais e investigativas são termos distintos, com 

significados próprios que se relacionam e, muitas vezes, se confundem. É muito difícil falar 

de um sem se remeter ao outro. Após apresentarmos os resultados relativos à adoção pelos 

professores das atividades investigativas como critério de seleção do livro didático, faremos 

breve discussão geral sobre esses tipos de atividades.  

Atividades investigativas  

As propostas de atividades investigativas no livro didático foram avaliadas como 

um critério muito importante na seleção do livro didático pela maioria dos professores que 

participaram da pesquisa (64%) e considerado importante para 34% deles. Apenas 2% 

avaliaram esse critério como sem importância. 

Nos depoimentos dos professores entrevistados na segunda fase de nossa 

pesquisa, a investigação é citada como constituinte de uma boa aula de ciências apenas pelo 

professor Arilson: 

A investigação é uma coisa importante na aula de ciências. Uma coisa que 
eu aprendi - pois dei aula de laboratório a minha vida inteira como professor 
de laboratório - é que eu nunca fiz uma atividade investigativa na minha 
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vida, eu nem sabia o que era. Eu dava aula prática, um roteiro, eles 
cumpriam e pronto. (Arilson) 

 

Para o professor Arilson, o uso de atividades investigativas aparece como uma 

descoberta recente de uma estratégia para o bom ensino de ciências. E, ao responder sobre as 

características do livro adotado que lhe agradam, ele cita novamente as atividades 

investigativas: 

Tem as propostas de atividades investigativas do livro, que são de fácil 
entendimento e execução, sem precisar daquela parafernália de laboratório. 
(Arilson) 

 

O professor Arilson foi o único entrevistado a citar a presença de atividades 

investigativas como critério para escolha de um livro didático: 

São critérios para a escolha a linguagem e a proposta de atividades 
experimentais, investigativas e não. (Arilson) 

 

A atenção às atividades investigativas foi uma característica destacadamente mais 

associada ao professor Arilson. Se nos atentarmos ao perfil desse professor encontraremos 

elementos que podem explicar esse diferencial. O professor Arilson sempre trabalhou como 

professor de laboratório no ensino de ciências e depois de fazer um curso de especialização 

em ensino de ciências por investigação (ENCI) descobriu novos sentidos para as atividades 

investigativas: 

É. Pelo menos eu me reapaixonei pela matéria. Vi que não era como aprendi 
na Faculdade. Pois o que eu via na minha professora de ciências não foi o 
que eu vivenciei na Faculdade. E quando eu fiz o ENCI vi que era aquilo o 
que eu pensava de ciências. Mas não foi o que eu aprendi na Faculdade. 
(Arilson) 

 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  88 

 A professora Maíra admite que não trabalha muito as atividades investigativas 

com os estudantes por julgar que eles têm dificuldades para acompanharem esse tipo de 

atividade: 

Pelo menos as turmas em que trabalho, os estudantes não conseguem 
acompanhar muito. Então, não trabalho essa questão da investigação com 
eles, não. (Maíra) 

 

Apesar de o termo “atividades investigativas” ter tido boa adesão entre os 

professores que responderam ao questionário sobre escolha e uso do livro didático, entre os 

entrevistados o termo foi pouco mencionado. Mesmo para o professor Arilson, que cita as 

atividades investigativas como característica de um bom ensino, essa prática aparece como 

uma recente descoberta, após décadas de experiência docente, e foi pouco problematizada.  

A falta de conhecimento ou de consenso entre os professores sobre o que são as 

atividades investigativas pode explicar a discrição dos professores entrevistados em falar 

sobre o tema. Existem muitas controvérsias em torno do termo. Mesmo entre pesquisadores 

da educação, vários significados são atribuídos às atividades investigativas.  

Em um trabalho que apresenta e discute os fundamentos teóricos e filosóficos do 

ensino por investigação, Munford & Lima (2007) trataram de algumas concepções dessa 

abordagem que são consideradas pouco apropriadas. A primeira concepção questionada pelas 

autoras é a crença de que o ensino de ciências por investigação envolve necessariamente 

atividades práticas ou experimentais ou que se restringe a elas. De acordo com as autoras, 

nem sempre uma atividade experimental apresenta características essenciais da investigação e 

atividades que não são práticas podem ser até mais investigativas do que aquelas 

experimentais, dependendo da situação. 
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Outra concepção ligada ao ensino por investigação, considerada equivocada por 

Munford & Lima (2007), é a noção de que o ensino de ciências por investigação tem de ser 

necessariamente um ensino envolvendo atividades muito “abertas”, nas quais os estudantes 

têm autonomia para escolher questões, determinar procedimentos para a investigação e 

decidir como analisar seus resultados. As autoras apresentam a possibilidade de múltiplas 

configurações de atividades investigativas com diferentes níveis de direcionamento por parte 

do professor.  

Finalmente, Munford & Lima (2007) identificam como equivocada a crença de 

que é possível, e necessário, ensinar todo o conteúdo de ciências através da abordagem 

investigativa. As autoras defendem que o ensino de ciências por investigação é uma 

estratégia, entre outras, das quais o professor pode lançar mão para diversificar sua prática de 

forma inovadora, já que alguns temas são mais apropriados para essa abordagem, enquanto 

outros teriam de ser trabalhados de outras formas.  

As orientações dos documentos oficiais sobre o ensino de ciências naturais 

defendem a superação do uso de atividades práticas ou experimentais descontextualizadas e 

como finalidades em si mesmas, como é o caso de atividades cujo objetivo é a verificação de 

resultados previamente apresentados ou de atividades cuja realização não gera elementos para 

discussão de novos conhecimentos. Partir de uma demanda socialmente situada para fazer o 

planejamento e a elaboração das atividades escolares é uma estratégia que pode se configurar 

como uma alternativa às atividades descontextualizadas, cujo objetivo principal é a sua 

execução. 

Nesse sentido, baseados na perspectiva vigotskiana do desenvolvimento e da 

aprendizagem, que propõe que todo aprendizado origina-se de uma situação social, Mortimer 

e Scott (2003) apontam a abordagem centrada no estudante e o ensino e aprendizagem ativos 
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como os imperativos atuais para as lições de ciências. Os autores recomendam que os 

esquemas de trabalhos consistam em listas de experimentos, o currículo centre-se em 

atividades para os estudantes e os livros didáticos ofereçam seções de “coisas para você 

fazer”.  

Ao mesmo tempo em que destacam a importância das atividades práticas no 

currículo ativo, os autores introduzem e realçam a importância de se fazer e conversar sobre 

ciência. Para eles as atividades práticas podem ser interessantes, motivadoras e úteis para 

gerar idéias, mas elas não podem falar por si mesmas. É apenas através da conversa de 

professores e estudantes acerca das atividades que o ensino de ciências e o aprendizado 

podem acontecer.  

A respeito dessas conversas sobre as lições de ciências, Mortimer e Scott avaliam 

que elas continuam a ser negligenciadas.  Os autores identificam um paradoxo no fato de que, 

enquanto poucos discordam de que a conversa entre professores e estudantes é de importância 

central nas lições de ciências, relativamente pouca atenção é dada a essa conversa, tanto nos 

círculos de ensino dessa disciplina, quanto na pesquisa de educação em ciências. 

 As atividades práticas e as experimentais são apontadas nos documentos oficiais 

como instrumentos de investigação, assim como as entrevistas, as pesquisas a bancos de 

dados ou as observações diretas e outros. Essas investigações devem desenvolver conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Quanto aos temas das investigações que geram as 

atividades práticas e experimentais, as orientações oficiais recomendam a escolha de 

temáticas relevantes aos estudantes, de acordo com a sua realidade local, e que favoreçam o 

engajamento e o diálogo entre os saberes prévios dos estudantes com os conhecimentos das 

ciências naturais. 
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Os documentos oficiais também destacam a necessidade de se prever os riscos 

inerentes às atividades práticas ou experimentais, os cuidados necessários para contorná-los 

com segurança e até a necessidade de exclusão de uma atividade cujos riscos à integridade 

física de estudantes, professores ou ambiente impeçam a sua realização. 

Os PCN’s defendem que o ensino de procedimentos só é possível pelo trabalho 

com diferentes temas de ciências naturais, que devem ser investigados de formas distintas, 

destacando-se aqueles que permitem ampliar a compreensão da realidade local. Certos temas 

podem ser objetos de observações diretas e/ou experimentação. Outros temas poderão ser 

investigados por meio de entrevista ou pesquisa de opinião, e assim por diante. A observação 

é também parte inerente das experimentações, que permitem provocar, controlar e prever 

transformações.  

Nos PCN’s encontramos uma clara preocupação em esclarecer que a 

experimentação não deve ser confundida com o conjunto de objetivos e métodos do ensino de 

ciências naturais. Sua prática não implica necessariamente melhoria do ensino de ciências 

naturais, tampouco é um critério indiscutível de verdade científica. O simples fazer não 

significa necessariamente construir conhecimento e aprender ciência. 

 Assim, para que as atividades práticas contribuam significativamente na 

construção do conhecimento de ciências, é muito importante que não se limitem a nomeações 

e manipulações de vidrarias e reagentes, fora do contexto experimental. É fundamental que as 

atividades práticas tenham garantido o espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de 

ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes.  

Enfim, de acordo com os PCN’s, o planejamento de atividades práticas deve ser 

acompanhado por uma profunda reflexão não apenas sobre sua pertinência pedagógica, como 

também sobre os riscos reais ou potenciais à integridade física dos estudantes. 
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Nessa linha, também nas Orientações Curriculares encontramos a defesa de uma 

abordagem de temas sociais cotidianos e de uma experimentação que, associadas à teoria, não 

sejam pretensos ou meros elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas 

possibilidades de contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente 

mais relevantes. Para isso, sugerem a articulação de proposta pedagógica com situações reais 

que tenham um papel essencial na interação com os alunos, em que o conhecimento, entre os 

sujeitos envolvidos, seja meio ou ferramenta metodológica capaz de dinamizar os processos 

de construção e negociação de significados. 

Assim como os PCN’s, as Orientações Curriculares consideram que a 

experimentação por si só não assegura a produção de conhecimentos químicos de nível 

teórico-conceitual significativos e duradouros, mas cumpre papel essencial, ajudando no  

desenvolvimento de novas consciências e de formas mais plenas de vida na sociedade e no 

ambiente.  

Segundo as Orientações Curriculares, para que atividades práticas experimentais 

favoreçam o desenvolvimento dessas novas consciências, o seu aspecto formativo não pode 

ser negligenciado a um caráter superficial, mecânico e repetitivo, em detrimento da promoção 

de aprendizados efetivamente articuladores do diálogo entre saberes teóricos e práticos 

dinâmicos, processuais e relevantes para os sujeitos em formação.  

Ou seja, é essencial que as atividades práticas, em vez de se restringirem aos 

procedimentos experimentais, originem ricos momentos de estudo e discussão teórico/prática 

que, transcendendo os conhecimentos de nível fenomenológico e os saberes expressos pelos 

alunos, ajudem na compreensão teórico-conceitual da situação real, mediante o uso de 

linguagens e modelos explicativos específicos que, incapazes de serem produzidos de forma 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  93 

direta, dependem de interações fecundas na problematização e na (re)significação conceitual 

pela mediação do professor. 

Partindo do princípio de que a Química/Ciência é uma construção humana, 

portanto histórica, que se dá com o desenvolvimento de conceitos no confronto com dados 

experimentais e com idéias cotidianas, em situação real, pela compreensão conceitual do que 

está além das aparências e das impressões primeiras, as Orientações Curriculares, tratando do 

ensino da Química, defendem que a situação experimental, a prática, a experimentação, 

jamais devem ser esquecidas na ação pedagógica. Pelo contrário, deve-se confrontá-las com 

os conceitos construídos historicamente, mostrar que não se pode “captar” pelos sentidos 

imediatos a existência, por exemplo, de átomos, de íons, de interações entre moléculas. 

O PNLD atribui o sentido das atividades práticas e experimentais a partir de uma 

visão ampliada de currículo, em que o ensino das ciências deve superar a fragmentação dos 

conteúdos, organizando-se em torno de temas amplos, numa perspectiva interdisciplinar, 

visando apreendê-los em sua complexidade.  

Ao atribuir o sentido da realização das atividades práticas e experimentais, as 

orientações do PNLD esclarecem que o objetivo de ir ao laboratório não é comprovar teorias, 

verificar se aquilo que já foi apresentado pelo professor ou pelo livro didático é realmente 

verdadeiro. As práticas necessitam superar a mera constatação, transformando-se em 

experimentos verdadeiros, com focalização em problemas e procura de respostas a eles. 

Em relação às atividades experimentais e de pesquisas, os critérios de avaliação 

do PNLD valorizam o livro que estimule a utilização de procedimentos da ciência para a 

construção do conhecimento, incentive e oriente a pesquisa científica, proponha experimentos 

e práticas viáveis, com resultados confiáveis e possibilitando interpretações científicas 
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válidas; proponha experimentos e atividades de investigação científica dentro de riscos 

aceitáveis.  

Mesmo considerando que a teoria do risco zero está superada, o PNLD prescreve 

que o livro deve alertar sobre os riscos e recomendar claramente os cuidados para prevenção 

de acidentes na realização das atividades propostas. 

 Além disso, o livro didático deve propiciar situações de pesquisa, tanto coletivas 

como individuais, para questionamentos, observações, formulação de hipóteses, 

experimentação, coleta, análise e interpretação de dados pelo aluno, submetendo-as à 

validação no processo de troca professor-classe.  

No livro didático, as atividades de sistematização de conhecimentos devem ser 

encaminhadas através de textos, desenhos, figuras, tabelas e outros registros característicos da 

área de Ciências. Dessa forma, as atividades propostas no livro devem estimular o emprego de 

tabelas, diagramas e gráficos (ou similares), como parte da apresentação de resultados de 

análise de atividades práticas e pesquisas. 

Através do uso do livro, o aluno deve ser desafiado a procurar informações por 

conta própria e estimulado a consultar e ler textos complementares, revistas especializadas e 

livros para-didáticos.  

O programa de distribuição de livros didáticos valoriza obras cujas atividades 

experimentais estimulem o uso de computadores e de recursos da informática para os 

processos de ensino e de aprendizagem e apresente orientações para a procura de informações 

na Internet, além de valorizar a comunicação na ciência, sugerindo-se o uso de diferentes 

meios (seminários, dramatização, painéis, exposições, experimentos, feiras de ciências) em 

linguagens e formatos apropriados para o público ao qual se dirige. 
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Ainda em relação às atividades experimentais, as orientações do PNLEM de 

Química propõem a eliminação de obras que sugerem experimentos e demonstrações cujas 

realizações dificilmente são possíveis, que apresentam resultados implausíveis e/ou veiculam 

ideias equivocadas sobre fenômenos, processos e modelos explicativos. 

A presença de experimentos e demonstrações de função meramente ilustrativa, 

sem conexão com as teorias e os modelos explicativos e a desconsideração do impacto 

ambiental proveniente do descarte dos resíduos gerados nesses experimentos, quando 

existentes, também são critérios para a eliminação de obras do PNLEM de Química.  

De acordo com as orientações do PNLEM de Química, deve-se valorizar o livro 

que apresente viabilidade de execução dos experimentos/demonstrações propostos, com base 

nas instruções fornecidas e, em termos da obtenção dos materiais necessários e da indicação 

de alternativas para a execução dos experimentos, quando justificada.  

O PNLEM de Química também sugere que para incentivar a realização das 

atividades propostas não se deve apresentar o resultado final esperado antes da realização das 

atividades.  

Atividades em que os alunos levantem hipóteses sobre fenômenos naturais e 

desenvolvam maneiras de testá-las ou em que utilizem evidências para julgar a plausibilidade 

de modelos e explicações são valorizadas pelo programa como atividades que favorecem a 

formação de espírito investigativo. 

Na proposta curricular oficial do estado de Minas Gerias, o CBC defende a ideia 

de que os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais são complementares e não 

excludentes. Então, para se formar e não apenas informar, é essencial que o estudo dos 
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conceitos venha sempre acompanhado da realização de procedimentos e da reflexão acerca de 

valores e atitudes.  

Nesse sentido, o CBC recomenda a criação de um ambiente investigativo e 

dinâmico em que a construção desses conteúdos represente um ponto de chegada de um 

processo coletivo de pesquisa, de debate e investigação.  

O CBC de Ciências lista as orientações que explicitam posturas e estratégias 

pedagógicas que podem auxiliar na criação desse ambiente investigativo. Segundo essas 

orientações, devem ser considerados os conhecimentos prévios dos estudantes; a 

transformação dos contextos de vivência, os problemas da contemporaneidade. Também se 

deve constituir a prática social dos sujeitos do processo escolar em objetos de estudo, de 

investigação e de intervenção.  

Em consonâncias com as recomendações gerais dos documentos oficiais da 

educação, o CBC propõe que o ambiente investigativo deve promover comunicação entre os 

saberes das várias disciplinas que compõem a área das ciências naturais, tratando dos temas 

ligados à vivência dos estudantes, promovendo reflexões sobre a natureza das ciências e suas 

relações com a tecnologia e a sociedade contemporânea e desenvolvendo estratégias 

diversificadas de ensino que considerem os aspectos éticos, sociais, econômicos, históricos, 

políticos e culturais das construções humanas. 

 A escolha e a priorização de certos conceitos centrais e ideias-chave que 

estruturam o saber das ciências naturais, segundo o CBC, promovem, de modo progressivo e 

recursivo, oportunidades para que os estudantes possam compreendê-los e se apropriar deles. 

Pois, a exploração dos conceitos e a discussão dos procedimentos e atitudes, sempre a partir 

de contextos escolhidos estrategicamente, apresentam um potencial para o desenvolvimento 

das competências e habilidades que se deseja formar nos estudantes.  



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  97 

No que se refere ao ensino de ciências por investigação e a formação de 

professores, baseadas numa experiência desenvolvida na Faculdade de Educação na 

Universidade Federal de Minas Gerais, Munford & Lima (2007) afirmam que 

fazer uma avaliação dos sentidos dessa nova perspectiva do ensino por 
investigação para a formação de professores e de suas possibilidades de 
promover mudanças em nossas salas de aula representa um grande desafio, 
uma vez que, mesmo no cenário internacional, alguns pesquisadores já 
chamam a atenção para as limitações das orientações e pesquisas acerca de 
como professores do ensino básico ensinam ciências através de investigação 
(MUNFORD & LIMA, 2007, p.21). 

 

Segundo as autoras, em relação ao ensino de ciências, para aqueles que trabalham 

em sala de aula, ainda permanecem questões acerca do planejamento, do ensino e da 

avaliação dos alunos.  

Os resultados de nossa pesquisa mostram que os professores, ao avaliarem a 

presença de atividades investigativas como critério de seleção de livros didáticos, reconhecem 

esse tipo atividade como constituinte importante do ensino de ciências.  

No entanto, nos depoimentos dos professores não ficou explícito que eles 

dominem os fundamentos ou as metodologias para um ensino de ciências através de uma 

abordagem investigativa. 

Existe uma necessidade de intensificar as discussões sobre o ensino por 

investigação, como foi ilustrada por Munford & Lima (2007) ao tratarem das concepções 

equivocadas acerca dessa abordagem. Nesse sentido, o silêncio dos professores em relação às 

atividades investigativas corrobora essa necessidade de formação docente para o ensino por 

investigação.  Dentre os professores entrevistados, somente o professor Arilson demonstrou 

reconhecer que não existe correspondência direta entre as atividades experimentais e as 

atividades investigativas. Mas é interessante notar que mesmo o professor Arilson diz que 
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durante muitos anos foi professor de laboratório e não sabia o que era uma atividade 

investigativa antes de, recentemente, fazer o curso de especialização em ensino por 

investigação.  

Tanto as pesquisas sobre o ensino de ciências quanto as orientações oficiais para a 

educação abordam generosamente a importância das atividades experimentais para o ensino 

de ciências e preconizam alguns cuidados a serem observados, para que essas atividades não 

sejam um fim em si mesmas. Contextualizar as atividades, partir de demandas reais e adotar 

abordagens mais investigativas do que de confirmação de resultados previamente anunciados 

são estratégias que podem tornar essas experiências mais interessantes para os estudantes e 

mais significativas para o seu aprendizado acerca da ciência ou dos conceitos científicos.  

Nossos dados mostram que, de um modo geral, os professores valorizam tanto a 

presença de atividades experimentais quanto das investigativas como critérios de escolha do 

livro didático.  

Esses aspectos são tão abordados e problematizados pelos entrevistados, quanto 

mais essas atividades fazem parte de suas rotinas pedagógicas ou compõem o imaginário do 

professor sobre a constituição de um bom ensino de ciências. Dessa forma, como as 

atividades experimentais são mais comuns nas práticas dos professores, elas foram mais 

problematizadas do que atividades investigativas. 

 Contudo, relativamente à valorização que os professores atribuem a esses 

aspectos enquanto critérios de seleção do livro didático, podemos perceber que, de um modo 

geral, a importância das atividades experimentais e investigativas foram pouco discutidas 

pelos entrevistados. Esses resultados demonstram que além da função de motivar o interesse 

dos alunos, através de demonstrações ou ilustrações, outras funções pedagógicas das 

atividades experimentais precisam ser dominadas pelos docentes. 
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Exercícios  

Os exercícios, tanto no que se refere à qualidade quanto à quantidade, são 

aspectos considerados pelos professores como critérios importantes na escolha do livro 

didático.  

No questionário sobre escolha e uso do livro didático a maior parcela dos 

pesquisados (65%) avaliou a diversidade de exercícios no livro didático como um aspecto 

muito importante para a seleção dos mesmos. Além disso, 33% dos professores avaliaram o 

item como um critério de seleção importante. Apenas 3% dos que responderam ao 

questionário consideraram a diversidade de exercícios um aspecto sem importância para a 

escolha de um livro didático. 

Nessa fase de coleta de dados através do questionário a quantidade de exercícios 

aparece na avaliação dos professores como um aspecto menos importante para a seleção do 

livro, se comparada à diversidade desses exercícios.  Contudo, a quantidade de exercícios 

ainda é considerada como um critério importante na seleção do livro para a maioria dos 

professores que responderam ao questionário (53%), muito importante para 33% e sem 

importância para 14% deles.  

Nos depoimentos coletados através de entrevistas confirmamos o peso dos 

exercícios na escolha de uma obra didática. Aspectos ligados aos exercícios do livro 

apareceram contundentemente como critérios importantes para a escolha do livro didático. 

A professora Joana citou os exercícios do livro como um critério observado em 

sua avaliação. Em seu depoimento ela esclarece que valoriza um equilíbrio entre a presença 

de exercícios quantitativos e a ocorrência dos exercícios qualitativos: 

Os exercícios também foram um critério. Exercícios mais qualitativos e 
menos quantitativos, ou seja, aqueles só de resolução de equação, que eu 
considero importantes, mas que não devem ter um peso maior do que os 
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exercícios qualitativos em que o aluno deve expor algum entendimento sobre 
o conceito e explicar algum fenômeno proposto. (Joana) 

 

O professor Carlos aponta a quantidade de exercícios de um livro como critério 

para sua seleção. Em seu depoimento ele associa a quantidade à diversidade dos exercícios 

presentes no livro. Para o professor a preocupação com a quantidade se justifica por estar 

ligada à maior possibilidade de se encontrar exercícios de características diferenciadas em 

obra com maior número de atividades: 

Outro fator foi o número de exercícios. Pois, por exemplo, o livro anterior, 
ele era deficiente em quantidade de exercícios. Não que eu ache que o aluno 
tem que fazer muito exercício para ficar aquela coisa sistemática, resolvendo 
exercício como se fosse algoritmo, não é assim, para treinar. A idéia não é 
essa. Mas num livro que tem mais exercício, vai ter uma diversidade maior, 
de tipo de questão, de número de questão, de questão que aprofunda mais ou 
menos. Então o número de questões também é importante. (Carlos) 

 

A quantidade de exercícios também é citada pelo professor Luiz como um critério 

básico de escolha do livro didático: 

Basicamente eu analisei os temas que eram abordados ... e também 
exercícios, quantidade de exercícios, basicamente isso. (Luiz) 

 

Em relação à qualidade dos exercícios do livro os professores Maíra e Mário 

introduziram um outro aspecto a ser observado. Para eles é importante que os exercícios do 

livro didático apresentem uma progressão dos níveis de dificuldade:  

Os exercícios no final do capítulo. De acordo com os alunos que nós temos, 
é necessário tomar muito cuidado com isso, pois às vezes o aluno não 
consegue resolver os exercícios do final do capítulo. Então assim, foram 
essas coisas que mais olhamos...Então, vai ocorrendo uma progressão dos 
níveis de dificuldades e isso nós achamos mais interessante. (Maíra) 

 

Outro critério é a disposição dos conteúdos, de acordo com uma ordem de 
dificuldade que nós já seguimos, e, principalmente, exercícios, pois tem 
livros que já começam com um grau de dificuldade muito grande. Então, 
temos que produzir uma apostila com exercícios mais fáceis para depois ir 
para o livro. Então, observamos essa graduação no nível de dificuldade, pois 
vai facilitando o trabalho do professor. (Mário) 
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Os exercícios de um livro didático constituem um aspecto bastante observado 

pelos professores durante os processos de escolha.  

São dois os argumentos expostos por eles que justificam sua preocupação com o 

grau de dificuldade dos exercícios. O primeiro está ligado à dificuldade dos alunos para 

resolverem exercícios que não estejam adequados às suas competências ou habilidades. O 

segundo, que pode ser consequência do primeiro, é o objetivo de facilitar o trabalho do 

professor, à medida que não se faça necessário a produção de outros materiais didáticos com 

exercícios mais adequados às características dos alunos. 

De um modo geral, os exercícios são importantes alvos da observação dos 

professores nas ocasiões em que se processam a escolha do livro didático. Em relação aos 

exercícios, os docentes observam a quantidade, a diversidade e a adequação ao nível cognitivo 

dos alunos. Também houve a manifestação da preocupação com o equilíbrio entre as 

ocorrências dos exercícios de caráter qualitativo e dos de caráter quantitativo.  

Os dados gerados pelas entrevistas nos permitem inferir que ocorre uma 

preferência dos professores por livros que ofertem maior número de exercícios e que os 

apresentem numa escala variada de níveis de dificuldade.  

Existem muitos aspectos que podem e devem ser avaliados na qualidade dos 

exercícios. Por exemplo, podemos averiguar se os mesmos instigam a investigação e a 

elaboração de questionamentos, estimulam a problematização, favorecem o desenvolvimento 

do senso crítico, da autonomia e da cidadania, provocam a curiosidade acerca da ciência ou 

apenas reforçam a repetição das informações contidas nos textos. O uso dessas observações 

como critérios de escolha de livros didáticos não é intuitivo e a percepção de sua necessidade 

não se dá tão facilmente no ambiente escolar tradicionalmente consolidado. A discussão 
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desses aspectos passa pela identificação dos objetivos mais amplos da educação e deve ser 

incluída nas pautas de formação de professores.  

Ilustrações 

Na primeira fase de nossa pesquisa através do questionário sobre a escolha e uso 

do livro didático os professores avaliaram a importância da quantidade e da qualidade das 

ilustrações como critérios para a seleção do livro didático. 

Em relação às ilustrações do livro didático, a quantidade foi avaliada 

prioritariamente como importante (por 55% dos pesquisados) e a qualidade como muito 

importante (por 63% dos pesquisados). Esses dados indicam que a qualidade das ilustrações 

tem na avaliação dos professores pesquisados através do questionário um status relativamente 

maior do que a sua quantidade. A quantidade e a qualidade de ilustrações foram avaliadas 

como aspecto sem importância na seleção do livro didático para apenas 5% e 1% dos 

pesquisados, respectivamente.   

Também entre os professores entrevistados as ilustrações aparecem como critério 

recorrente de avaliação do livro didático. 

O professor Arilson considera que as imagens constituem-se em objetos de leitura 

e de interpretação que devem estar presentes no livro: 

A leitura de imagens é uma forma de interpretar. Gráficos, as imagens, eu 
olho tudo isso no livro. Se ele traz todos esses tipos de leitura, tabela, 
gráfico, imagens. Porque são leituras. (Arilson) 

 

As professoras Cláudia e Maíra e o professor Carlos fizeram alusões às funções 

estéticas e atrativas das imagens:  

 

As fotos também são importantes e a beleza em termos de coloração, em 
termos de qualidade do material. (Cláudia)  
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Bom, olho se o livro é agradável de manusear, se tem boa qualidade, boas 
fotos, se ele é bem feito. Então isso é um ponto positivo, pois a gente sabe 
que o layout do livro também é um atrativo. (Carlos) 

 

A professora Maíra chega a destacar sua preferência pelos livros cujas figuras 

chamem atenção dos alunos: 

No livro, a gente quis destacar os que tivessem exercícios e figuras. Pois 
acreditamos que as figuras chamam muita atenção dos alunos. Então, esse é 
um dos critérios que a gente usou para escolher o livro... , um bom livro 
didático é aquele que possa atingir o aluno. Aí eu toco na tecla das 
informações visuais, as ilustrações. (Maíra) 

 

A professora Joana introduz a observação de um novo aspecto ao declarar que na 

seleção do livro didático ela busca a coerência entre as ilustrações e o conteúdo conceitual 

associado: 

Ilustração também é um critério importante. Eu, como integrante do grupo, 
tentava observar qual era a ideia que as figuras traziam e se havia coerência 
da figura com a explicação que estava sendo proposta naquele tópico. 
(Joana) 

 

Os dados gerados nas duas fases de nossa investigação confirmam que as 

ilustrações exercem importante influência sobre a escolha dos professores por um livro 

didático.  

Novamente, notamos que comparecem na seleção do livro didático as 

preocupações do professor com as características dos seus alunos, como já havia identificado 

o trabalho de Cassab & Martins (2008). Aliás, assim como as autoras também entendemos 

que a apreciação dos alunos por determinadas estéticas de apresentação, permite e 

compreender as recorrentes referências dos professores a aspectos visuais no livro didático, 

como um critério para sua escolha. 
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Em relação aos materiais utilizados pelo professor na escolha do livro didático, os 

dados de nossa pesquisa mostraram que nem sempre o professor pode avaliar previamente as 

ilustrações contidas no material, já que em algumas situações, na falta do exemplar da obra, o 

professor avalia o livro apenas por resenhas ou lista de títulos. Então, podemos inferir que 

quando não há exemplares de todas as obras a serem selecionadas, provavelmente o professor 

dê preferência ao livro a cujo exemplar ele tenha acesso, devido ao apelo das imagens 

presentes no momento da escolha. Por outro lado, se o professor adota um livro a partir de 

informações obtidas por resenhas ou depoimentos, sem contato físico com a obra, as imagens 

do livro não passam previamente pelo seu crivo técnico ou pedagógico. 

A função pedagógica das ilustrações vai além de atrair atenção ou seduzir o 

estudante para a leitura de um texto verbal escrito. As ilustrações fazem parte do texto, 

auxiliam na sua compreensão e podem comunicar conceitos. Devido à sua natureza textual, as 

ilustrações podem facilitar ou até se configurarem como obstáculos epistemológicos à 

produção do conhecimento. 

Vivemos em uma sociedade cuja comunicação está amplamente associada às 

imagens. Não precisamos de palavras para reconhecer um ponto de ônibus sinalizado, uma 

vaga de estacionamento reservada para deficientes físicos, um alimento que pode ser 

preparado em microondas ou um material de limpeza altamente tóxico. Muitas vezes, as 

imagens são suficientes para comunicar uma mensagem predeterminada. Outras vezes, 

completam ou realçam ideias expressas em palavras.  

Contudo, ainda que a interpretação das imagens pareça ser uma habilidade natural, 

de fato não o é. Assim como a leitura das palavras, a leitura das imagens exige um letramento, 

um aprendizado. Acidentes domésticos, em decorrência de uma interpretação errônea de 

símbolos de advertência impressos em embalagens de alimentos, medicamentos, materiais de 
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limpeza ou eletrodomésticos; são comuns e exemplificam ruídos e deficiências na 

comunicação por imagens. 

Além da ideia de que em alguns contextos uma imagem pode valer por mil 

palavras, Pozzer-Ardenghi & Roth (2008) defendem que os estudantes de escolas secundárias 

devem receber alfabetização relativa às ilustrações, para entender adequadamente os seus 

livros didáticos.   

A defesa da alfabetização para a leitura das imagens, encontra argumentos em 

trabalho de Lencastre (2003). Em um trabalho que sinaliza os fatores intervenientes no 

processo de compreensão de textos escritos, o autor destaca as ilustrações como integrante do 

grupo de fatores que influenciam a compreensão dos textos. Para argumentar a respeito da 

influência das ilustrações na compreensão dos textos, ele recorre a uma variedade de estudos 

sobre as funções das mesmas. 

Algumas teorias sobre os efeitos das ilustrações na compreensão dos textos são 

apresentadas por Lencastre. Segundo essas teorias, as ilustrações facilitam a compreensão dos 

textos porque: (i) fornecem informações adicionais ao texto, (ii) apresentam efeito motivador 

sobre o leitor, (iii) podem facilitar o manuseamento das informações na memória operatória, 

(iv) reduzem a probabilidade de uma informação ser esquecida e (v) promovem a construção 

dos modelos mentais. 

O trabalho de Lencastre oferece várias formas de se analisar as ilustrações, seja 

pelas funções, pelo nível estrutural do texto a que se relacionam, pela comparação entre 

desenho e fotografias e outras. 
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A partir da terminologia de Levin (1981), que Lencastre considera como uma das 

principais taxonomias das ilustrações, são identificadas cinco funções primárias das 

ilustrações: 

1. Função de decoração.  

Ilustrações decorativas não se relacionam com o texto, mas chamam a atenção do 

leitor. 

2. Função de representação.  

Ilustrações de representação repetem certos conteúdos do texto, tornando-o mais 

concreto, através da visualização do que representa uma pessoa, acontecimento, 

lugar ou coisa. 

3. Função de organização. 

 Ilustrações de organização ajudam a organizar informações numa estrutura 

coerente, como fazem os mapas, gráficos, diagramas e tabelas. 

4. Função de interpretação. 

 Ilustrações interpretativas ajudam a compreender um texto de processamento 

difícil. 

5. Função de transformação.  

Ilustrações de transformação aumentam o poder mnemônico do texto, ajudando a 

recordar a informação central. 

 

Lencastre se apropria da proposta de Levin (1982) para classificar as estratégias 

de processamento de texto em atividades dirigidas para a compreensão deste e estratégias 

dirigidas para a memória. Dentro dessa classificação das estratégias de processamento de 

texto, as ilustrações de interpretação são vistas como voltadas para a compreensão, enquanto 
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as ilustrações de representação, organização e de transformação são voltadas para a memória. 

Lencastre também recorre às ideias de Levin (1982) ao analisar o nível da estrutura textual em 

que as ilustrações operam. O autor defende que as ilustrações de organização, mapas, 

gráficos, tabelas, por exemplo, se referem à macroestrutura do texto, levando a um 

processamento dos seus pontos principais e ajudando a integrar relações entre proposições 

explícitas.  

Seguindo essa análise do nível estrutural em que operam, as ilustrações de 

representação estão associadas à microestrutura do texto, fazendo referências às 

microproposições, ilustrando pormenores factuais, assim como as ilustrações de 

transformação, que conduzem a uma codificação mnemônica de informações factuais. 

Atravessando os dois níveis estruturais do texto, estão as ilustrações de 

interpretação, que podem clarear aspectos da macroestrutura do texto, como fazem as 

analogias pictóricas, ou podem se referir às microproposições, através de, por exemplo, 

interpretações pictóricas de conceitos ou de pormenores abstratos. 

Lencastre sugere que a maior parte dos desenhos extrai e tenta representar 

macroproposições do texto enquanto as fotografias, como ilustrações realistas, apresentam 

informações pormenorizadas. Para embasar essa ideia, o autor cita o estudo de Dwyer (1967), 

em que ele verifica que os principiantes de um determinado domínio são mais beneficiados 

pelos desenhos do que pelas fotografias. O mesmo estudo defende que ilustrações mais 

seletivas ajudam os leitores a identificarem as informações mais importantes, enquanto as 

ilustrações detalhadas podem ser demasiadamente confusas para leitores com poucos 

conhecimentos prévios. 

 Lencastre também nos fornece o entendimento de que a associação, em diferentes 

graus, das diferentes funções das ilustrações facilita a compreensão. Nessa associação, ele 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  108 

julga que as ilustrações que mais trazem vantagens são as transformativas, enquanto as 

decorativas não trazem benefícios para a compreensão dos textos. 

Lencastre recorre ainda à categorização de Issing et al (1989) para resumir as 

ilustrações em três categorias: representativas, lógicas (ou arbitrárias) e analogias pictóricas. 

Dentro dessa categorização, denominam-se ilustrações representativas aquelas que guardam 

semelhança física com as coisas ou conceitos que representam e facilitam principalmente a 

aprendizagem das crianças, uma vez que os adultos tendem a ignorá-las. As ilustrações 

lógicas não apresentam semelhança com os referentes.  

As ilustrações lógicas se ligam aos referentes através de relações lógicas. Essas 

ilustrações, que aparecem frequentemente em livros científicos, permitem explica mais 

facilmente e com economia de palavras, estruturas e relações complexas. As analogias 

pictóricas referem-se a algo mais do que o conteúdo explícito na ilustração. Geralmente com 

tons humorísticos, ajudam à interpretação de informações novas a partir de conhecimentos 

prévios. Issing et al (1989) recomendam o uso de analogias que sejam o mais “natural” 

possível, obtidas a partir do mundo real das coisas. Visando o uso adequado e útil dessas 

analogias, Lencastre recomenda que sempre se averigúe se o sujeito que aprecia a analogia a 

compreende. 

Em relação às decisões sobre o tipo, o número e o lugar das ilustrações, Lencastre 

entende que são, muitas vezes, tomadas com base na intuição, em detrimento de uma teoria 

científica ou evidências empíricas. Através de uma revisão de estudos empíricos, este autor 

nos fornece uma análise dos efeitos diferenciais das ilustrações, tendo em conta as 

características das ilustrações, dos textos em que se inserem, dos leitores e das medidas de 

avaliação da compreensão. 
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Presença ou ausência de cor, tamanho, densidade, complexidade e organização da 

informação são algumas das características das ilustrações que apresentam efeito diferencial 

sobre a compreensão dos textos em que se inserem e são abordados por Lencastre. 

A configuração que se dá a uma ilustração, além de influenciar o grau de 

atratividade desta sobre o leitor, comunica uma pré-seleção do que e do quanto se é 

importante observar. Ilustrações maiores sugerem merecer mais atenção do que as menores. 

Informações textuais ilustradas são mais evocativas do que as informações não ilustradas. 

Ilustrações com legendas ajudam os estudantes a efetuar melhor evocação das informações, 

facilitando a construção das ligações internas. Por outro lado, na falta das legendas o leitor 

não constrói uma estrutura de conhecimento útil sobre o sistema. 

As características dos textos em que se inserem as ilustrações também são tratadas 

por Lencastre como importante efeito diferencial na compreensão. No texto, instruções 

explícitas e específicas para que o sujeito preste atenção à ilustração, podem contornar o 

problema da subvalorização deste recurso, estimulando um processamento mais intensivo da 

mesma, modificando a percepção que o sujeito tem sobre o potencial da ilustração transmitir 

informação. Lencastre também se apoia no trabalho de Royer & Cable (1976), para associar 

uma maior atenção dos leitores às ilustrações inseridas em textos de difícil compreensão ou 

maior nível de abstração, sugerindo que nesses casos este recurso tem maior probabilidade de 

apresentar efeitos benéficos sobre a compreensão do texto. A posição das mesmas em relação 

ao texto escrito é outro fator que influencia na compreensão do texto. Nesse sentido, o autor 

recomenda que quando não for possível colocar a ilustração no local exato em que deveria ser 

consultada, é necessário chamar a atenção do leitor para ela através de frases do tipo “ver 

figura”. 
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Além das características da ilustração, a mensagem que ela transmite depende 

também das características do leitor. Sua idade, sua capacidade de compreensão e o seu 

conhecimento prévio interferem na forma como ele é influenciado por uma ilustração. 

Baseado em Peeck (1987) e Koenke & Otto (1969), Lencastre sugere que o uso de ilustrações 

nas fases de aprendizagem da leitura não seja tão benéfico como quando se lê para aprender, 

ou seja, as ilustrações facilitam a evocação entre os alunos que se encontram em níveis 

escolares mais avançados, mas não apresentam o mesmo efeito em estudantes das fases 

iniciais de escolarização. De uma forma geral, ao se levar em conta as características do leitor 

no uso das ilustrações, é importante saber se ele possui competências e conhecimentos prévios  

necessários ao processamento das informações apresentadas nas ilustrações. 

Lencastre também aborda a importância do tipo de tarefa de avaliação nos efeitos 

das ilustrações. Para o autor, ao se construir os testes de avaliação, deve-se ter em conta os 

objetivos de seu desempenho, para os quais supostamente as ilustrações contribuem. Além 

disso, a tarefa de avaliação exigida ao leitor influencia na forma como as ilustrações facilitam 

a compreensão.  Para aperfeiçoar a compreensão através das ilustrações, Lencastre sugere que 

os testes de avaliação sejam sensíveis ao raciocínio qualitativo, focando a resolução de 

problemas ou processos de representação, em vez de se utilizar de medidas globais da 

quantidade de informação recordada. 

Os programas nacionais para distribuição gratuita de livros didáticos também 

tratam da importância das ilustrações para o ensino das ciências naturais e sinalizam alguns 

cuidados que devem ser observados em relação à validação dos conceitos veiculados através 

das imagens, à adequação das ilustrações para estimular sua leitura e à identificação da 

origem, da escala ou adaptações presentes. Os cuidados éticos que devem perpassar toda a 
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obra também são recomendados explicitamente em relação ao uso de imagens no livro 

didático. 

O PNLD ressalta a importância das imagens no livro didático, uma vez que a 

maioria das escolas não dispõe de retro projetor, projetor de slides, multimídia e as fotocópias 

são racionadas. 

Em relação às ilustrações, os critérios para avaliação do livro didático nas 

orientações do PNLD de Ciências apontam que aquelas veiculadas pelo livro devem 

contribuir para a construção de conceitos cientificamente válidos e acrescentar algo 

significativo ao texto. A citação de fontes, locais, datas e outras informações necessárias ao 

crédito, devem ser apresentadas nas ilustrações (fotos, esquemas e desenhos). O PNLD de 

Ciências recomenda que o livro didático faça uso de recursos (cores, escalas, etc.) que 

contribuam para a formação correta dos conceitos e selecione ilustrações cuja diagramação 

estimule a sua leitura e o seu estudo. 

O PNLEM de Química também apresenta orientações quanto à estrutura editorial 

e aos aspectos gráfico-editoriais dos livros. Para que o projeto gráfico esteja integrado ao 

conteúdo e não seja meramente ilustrativo, o documento recomenda que o texto e as 

ilustrações estejam dispostos de forma organizada, dentro de uma unidade visual e auxiliem 

na compreensão e enriquecimento da leitura do texto. As ilustrações devem reproduzir 

adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, não expressando, induzindo ou 

reforçando preconceitos e estereótipos. De acordo com as finalidades para as quais foram 

elaboradas e, dependendo do objetivo, as ilustrações devem ser claras, precisas e de fácil 

compreensão, mas também podem intrigar e problematizar, despertando a curiosidade do 

estudante e convidando-o a pensar. Também é recomendação do programa que a obra recorra 

a diferentes linguagens visuais; que as ilustrações de caráter científico indiquem a proporção 
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dos objetos ou seres representados; que haja explicitação do uso de cores-fantasia, quando 

utilizadas; que os mapas tragam legenda dentro das convenções cartográficas, indiquem 

orientação e escala e apresentem limites definidos. Finalmente, o programa cobra que todas as 

ilustrações estejam acompanhadas dos respectivos créditos, assim como os gráficos e tabelas 

tragam os títulos, fonte e data.  

Jiménez & Perales (2001) usam uma análise sequencial para estudar o papel das 

ilustrações em sequências de ensino dos livros didáticos de Física e Química do ensino médio. 

Para justificar seu estudo, os autores apostam na hipótese de que as ilustrações constituem um 

dos fatores que mais influenciam os professores na seleção do livro didático. 

A partir da análise sequencial das ilustrações dos livros didáticos de Física e 

Química, Jiménez & Perales (ibidem) constatam uma complexidade dos livros, que não se 

limitam a apresentar as informações disciplinares, mas que aspiram a organizar o trabalho 

docente, apresentando aos alunos questões, problemas e pesquisas que requerem a 

participação do professor. Resumindo, o livro vem se transformando. Eles observaram que os 

livros didáticos se encaixam em duas tendências gerais: livros de cortes mais tradicionais 

(auto-suficientes, no sentido de que fornecem as informações necessárias aos problemas que 

propõem) e livros influenciados pelas reformas educacionais como, por exemplo, o 

“construtivismo” ou o movimento das concepções alternativas dos estudantes. Para Jiménez 

& Perales (ibidem) a segmentação editorial reflete uma segmentação do professorado 

(“tradicional” X “inovador”). 

A respeito da função desempenhada pelas ilustrações nos livros estudados, 

Jiménez & Perales (2001) ressaltam a preferência dos autores desses livros para descreverem, 

mediante o uso das imagens, situações que exemplificam conceitos definidos, apresentam 

problemas e definem conceitos. 
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Corroborando o trabalho de Jiménez & Perales (2001), as ilustrações do livro 

didático de ciências se destacaram em nossa pesquisa como aspecto muito observado na 

seleção e no uso do livro. Professores são atraídos pelas ilustrações e consideram que as 

mesmas têm o poder de conquistar a atenção e a simpatia do aluno para o trabalho com o 

livro. Pesquisas sobre as imagens no livro didático de ciências apontam que elas ocupam 

espaço significativo cada vez maior no conteúdo das obras e que esse recurso visual muitas 

vezes substitui a memória dos textos, que são facilmente esquecidos. (BERNUY et al, 1999; 

FREITAS & BUZZO, 1999).  

Investigações sobre a adequação das imagens no livro didático identificaram a 

existência de informações imprecisas nas legendas, por exemplo: fotografias de microscopia 

eletrônica e mesmo óptica sem indicação dos respectivos aumentos utilizados, ou cortes 

histológicos sem indicação do plano de corte e mesmo representações onde não havia 

indicação da escala. Além disso, nem sempre é consistente a relação da natureza das imagens 

com o texto onde esta está referida. (FREITAS & BUZZO, 1999).  

Bernuy et al (1999) observaram um crescente aumento no uso de representações 

visuais nos livros didáticos de ciências ao longo das últimas décadas, aumento que se traduz 

também numa variedade de tipos de imagens (fotografias, desenhos, esquemas, diagramas, 

gráficos, etc.) cujas funções e relações com o texto escrito estão mais complexas. Os autores 

consideram que as imagens não são apenas ilustrações, subordinadas ao texto escrito, mas em 

alguns casos constituem-se no conteúdo do texto propriamente dito. Livros didáticos são uma 

importante fonte de consulta para o professor ao preparar suas aulas e ao produzir seu próprio 

material didático. É, portanto, essencial que o professor seja capaz de reconhecer a função das 

imagens nestes livros que ele toma como referência e esteja preparado para explorar a leitura 

crítica das mesmas junto a seus alunos.  
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Como já foi abordado por Martins (2002), a formação do docente precisa 

contemplar o domínio da leitura da imagem, de forma a torná-lo apto a manipular e explorar 

melhor as potencialidades do material didático disponível. Ainda de acordo com a autora, o 

uso da imagem com função didática, a manipulação e o contato com essa linguagem podem 

dar aos alunos mais controle do mundo (imagético) no qual vivemos, pois lidar com a imagem 

é manusear significados.  

As pesquisas em educação e os documentos oficiais atribuem às ilustrações várias 

funções, além da função decorativa. Aliás, chamar atenção dos alunos pelas características 

estéticas é a função que menos contribuirá para a compreensão do conhecimento científico. 

Contudo, os depoimentos dos professores parecem priorizar a contribuição estética das 

ilustrações do livro, enquanto elementos que podem despertar o interesse dos alunos. 

Para que os professores de ciências possam extrapolar o apelo estético das 

imagens do livro e atentar para outras características pedagogicamente mais importantes, 

como a veiculação de estereótipos ou preconceitos, o favorecimento de obstáculos 

epistemológicos ou a potencial contribuição das ilustrações na compreensão dos conceitos 

científicos, é necessário que eles mesmos sejam letrados para compreensão e reconhecimento 

das várias funções das ilustrações na compreensão da ciência, que concorrem com a função, 

na prática justificada, de chamar atenção dos estudantes.  

Atendimento à proposta curricular da escola 

O atendimento à proposta curricular da escola é um critério de escolha de livro 

didático considerado muito importante para a maior parcela (62%) dos professores 

pesquisados através de questionário; importante para 33% dos que responderam à pesquisa e 

sem importância para apenas 4% deles. 
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Nos depoimentos dos professores entrevistados a preocupação com o atendimento 

à proposta curricular da escola ou da rede de ensino foi explicitada como critério de seleção 

do livro didático.  

Os professores Arilson e Joana fizeram declarações que mostram a busca por um 

livro didático que atenda à proposta curricular da Secretaria de Estado da Educação em Minas 

Gerais, o Conteúdo Básico Comum (CBC): 

Eu falei: “gente, vamos adotar a coleção ... , pois, através do curso, eu sei 
que a gente vai encontrar, na coleção, o apoio que a gente precisa para 
desenvolver o CBC.” (Arilson) 

 

Buscamos também um livro que atendesse à nova exigência curricular da 
Secretaria de Educação, e que fosse um bom livro. (Joana) 

 

Tanto o professor Arilson quanto a professora Joana estão afinados com a 

proposta curricular da rede em que trabalham, pelo seu envolvimento com os cursos de 

formação de professores. 

O professor Arilson já participou como aluno, de cursos de formação continuada 

de professores, em que a adequação ao CBC foi abordada. E, depois de passar pelos cursos de 

formação, ele exerce no seu local de trabalho a função de professor multiplicador, atuando na 

formação continuada em serviço, e promovendo na escola, o repasse do que aprendeu na 

capacitação para a implementação da proposta curricular oficial do Estado. 

A professora Joana, mestre em educação, já trabalhou como docente em cursos de 

formação continuada de professores, que tinham como objetivo capacitar outros colegas para 

a adoção do CBC. 
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A professora Maíra, que também fez o curso de capacitação de professores para o 

uso do CBC, declara que em função da compreensão da proposta curricular poderia ter 

escolhido um livro diferente do que fora adotado antes de fazer o curso: 

Depois de fazer o curso do CBC e de conhecer a proposta, que é uma 
proposta recursiva em que esses quatro conteúdos tem que estar nos 4 anos 
do ensino fundamental, nós percebemos que poderíamos ter escolhido um 
outro livro mais adequado a essa proposta. (Maíra) 

 

Esse depoimento é um exemplo de como um curso de capacitação pode promover 

uma melhor compreensão da proposta curricular de uma escola ou rede de ensino, 

influenciando na adoção de critérios de seleção do livro didático que atendam à proposta. No 

caso específico da professora Maíra, que trabalha na rede estadual de ensino de Minas Gerais, 

a recursividade é um dos pilares da proposta curricular para o ensino de ciências. 

Os documentos oficiais da educação brasileira prescrevem que, a partir de uma 

base nacional comum, o currículo deve ser desenvolvido com partes diversificadas, 

especificadas pelas demandas e contingências locais e regionais. Participações coletivas e 

interdisciplinares são apresentadas como características esperadas na elaboração de um 

currículo orgânico, que supere a fragmentação do ensino em disciplinas estanques e que 

atenda às necessidades da escola. 

As Orientações Curriculares propõem a organização curricular sobre uma base 

nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar 

por uma parte diversificada que atenda a especificidades regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e do próprio aluno. 

Essas orientações propõem que, tanto o planejamento quanto o desenvolvimento 

do currículo, se deem de forma orgânica, superando a organização por disciplinas estanques; 
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integrando e articulando os conhecimentos em processo permanente de interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Segundo as Orientações Curriculares, a proposta pedagógica deve ser elaborada e 

executada pelos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu 

sistema de ensino. Nesse processo de elaboração e execução da proposta pedagógica, deve-se 

envolver a participação dos docentes do estabelecimento de ensino. 

O PNLD esclarece que não há um programa fixo de conteúdos a serem 

trabalhados na escola, e que a organização do currículo deve ser assumida pelo professor e 

pelo grupo de docentes, de forma adequada às necessidades dos alunos e ao contexto em que 

vivem, já que tomar como elemento fundamental a realidade dos estudantes torna as 

aprendizagens mais significativas. 

Em relação ao livro didático de ciências, as orientações do PNLD de Ciências 

prescrevem que esse deve estar organizado em consonância com teorias atuais da educação 

em ciências. Mas é o planejamento pedagógico da escola que deve refletir e organizar 

coletivamente o programa de conteúdos a ser desenvolvido, pelos professores, nas várias 

disciplinas. 

O PNLEM de Química defende que a obra didática deve considerar em sua 

proposta científico-pedagógica, o perfil do aluno e dos professores visados, as características 

gerais da escola pública e as situações mais típicas e frequentes de interação professor-aluno, 

especialmente em sala de aula. 

Em consonância com as orientações curriculares oficiais, a proposta curricular 

para o ensino de Ciências em Minas Gerais tem como base a defesa de um currículo flexível, 

capaz de se ajustar à realidade de cada escola, de cada região do Estado e às preferências e 
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estilos de ensino dos professores. Entretanto, essa proposta elege, como obrigatórios nas 

escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, alguns conteúdos que, por sua 

relevância, são considerados essenciais e os denomina de Conteúdos Básicos Comuns (CBC). 

Além dos Conteúdos Básicos Comuns, são sugeridos os Conteúdos Complementares, que 

passarão a compor o projeto de ensino para a disciplina numa escola, de acordo com a 

avaliação da equipe de profissionais da mesma.  

De acordo com Sacristán (2000), o currículo é construído sob diversas influências. 

Em cada sistema educativo, suas regulações levam à prescrição de um currículo que serve 

como ponto de partida para a elaboração de materiais. A esse currículo construído pelo 

sistema educativo Sacristán chama de currículo prescrito. 

O currículo prescrito é traduzido por diversos meios como, por exemplo, 

documentos oficiais ou cursos de formação continuada e, então, é apresentado aos 

professores.  

Os professores, por sua vez, não recebem passivamente o currículo apresentado. 

Segundo Sacristán (2000), os docentes são agentes ativos na concretização dos conteúdos e 

significados dos currículos, moldando, a partir de sua cultura profissional, materiais, guias, 

livros, etc. 

De certa forma, os resultados de nossa pesquisa mostram que as várias 

modalidades de atividades de formação profissional, continuada e em serviço, exercem um 

papel importante na tomada de consciência dos professores acerca do currículo que praticam, 

da proposta curricular da escola e do currículo que podem construir. 

A capacitação profissional pode proporcionar ao professor maior compreensão das 

especificidades da proposta curricular de sua escola. Esse entendimento de que o currículo 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  119 

que tem bases nacionais comuns, mas as demandas locais justificam e exigem uma adequação 

curricular específica à realidade escolar, favorece maior desenvolvimento da autonomia do 

professor frente ao currículo tradicionalmente construído e consolidado nos livros didáticos e 

o deixa mais seguro para exercer seu papel ativo na elaboração e na execução da proposta 

curricular de sua escola. 

OS CRITÉRIOS AVALIADOS COMO MENOS IMPORTANTES  

Nesta seção, apresentaremos e discutiremos os resultados relacionados aos 

critérios apontados nas respostas do questionário, como critérios menos importantes para 

balizarem a seleção do livro didático de ciências. Novamente, incluiremos nessa apresentação 

os dados gerados na segunda fase de nossa pesquisa, através das entrevistas. 

Capa  

Dentre os 21 itens do questionário, cuja importância como critério de avaliação do 

livro didático foi avaliada pelos professores, a capa foi o aspecto mais frequentemente 

considerado como sem importância.  A metade dos professores pesquisados na primeira fase 

avaliou a capa como um critério sem importância no processo de escolha do livro didático. 

Apesar de não ser diretamente citada nos depoimentos dos professores 

entrevistados, a capa do livro faz parte de seu layout, aspecto lembrado no depoimento de um 

dos professores entrevistados: 

Bom, olho se o livro é agradável de manusear, se tem boa qualidade, boas 
fotos, se ele é bem feito. Então, isso é um ponto positivo, pois a gente sabe 
que o layout do livro também é um atrativo. (Carlos) 

 

No geral, os dados gerados em nossa pesquisa não apontam a capa como um item 

muito valorizado pelos professores como um critério para seleção do livro didático.  
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Ainda que pareça um critério pouco técnico, a capa de um livro transmite uma 

mensagem que pode ser fator de atração ou repulsa do aluno sobre a obra. Imagens e textos 

presentes na capa podem comunicar visões de cientistas e de ciências que terão impacto sobre 

a relação dos alunos com o livro e com a ciência. Por exemplo, imagens de cientistas 

estereotipados ou de desastres ambientais estampados nas capas dos livros de ciências podem 

direcionar o estudante a uma construção de imagem da natureza da ciência equivocada e até 

se configurarem como obstáculos à identificação dos alunos com o conhecimento científico. 

Contudo, os professores devem realmente cuidar para não tomar a capa do livro 

como espelho da obra, mesmo porque, muitas vezes a sua definição é feita pela editora de 

forma alheia às recomendações dos autores. Como consequência dessa ruptura na autoria, 

algumas capas de livros didáticos pouco ou nada dizem a respeito da proposta pedagógica que 

balizou a produção do livro. 

Preço  

O preço, depois da capa, foi o aspecto mais frequentemente avaliado, pelos 

professores, como sem importância na seleção do livro. Com relação ao custo do livro, a 

avaliação mais recorrente, entre os professores da primeira fase de nossa pesquisa (feita por 

39% deles), é de que esse é um critério sem importância para a seleção do livro didático. 

Contudo, uma porcentagem de professores próxima a essa (36%) avaliou que o preço do livro 

é um item importante. A minoria (25%) considerou o preço como muito importante. Somando 

os dois últimos grupos, chegamos à conclusão de que a maioria dos pesquisados na primeira 

etapa de nossa pesquisa considerou o preço do livro, no mínimo, como importante critério de 

seleção. 

Através das entrevistas, verificamos que o preço do livro não é um critério 

importante na seleção dos livros didáticos nas escolas públicas agraciadas pelos programas de 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  121 

distribuição gratuita de livros didáticos. Contudo, pelo depoimento da professora Joana, que 

leciona Física desde 2000, podemos inferir que antes da difusão desses programas o preço dos 

livros se constituía em um obstáculo ao acesso ao livro: 

Bom, eu trabalho desde 2000, e eu sentia a falta do livro na sala de aula. É 
um fator importante. E ter um programa nacional que estabeleça essa 
distribuição isso foi um avanço, foi muito bom. (Joana)  

 

Se com a distribuição gratuita de livros didáticos nas escolas públicas, o preço do 

livro deixa de ser um critério de escolha importante, em algumas escolas privadas o custo 

deste material ainda pesa na seleção da obra, como nos revela o depoimento do professor 

Luiz: 

Como é uma escola particular, de alunos de classe média, que não têm uma 
renda tão alta, também há preocupação com o valor do livro. (Luiz) 

 

A preocupação com relação ao preço do livro pode ser explicada pelo fato de, nas 

escolas em que os alunos ainda precisam comprar seus livros, os professores receberem 

pressões de alunos e de pais para considerarem o peso do preço do livro didático nas despesas 

familiares. Mas, à medida que a demanda de livros nas escolas públicas forem satisfeitas 

pelos programas governamentais, é de se esperar que nessas instâncias o preço do livro seja 

cada vez menos considerado como um fator decisório sobre sua seleção.  

Os professores que responderam ao nosso questionário sobre escolha e uso do 

livro didático na primeira fase de nossa pesquisa trabalhavam em escolas públicas que 

progressivamente vêm sendo atendidas por programas de distribuição gratuita de livros 

didáticos. Contudo, é importante lembrar que no ensino médio esses programas são mais 

recentes do que no ensino fundamental e que por muito tempo, até recentemente, as escolas 

públicas que atendiam ao ensino médio solicitavam aos alunos a compra de seus livros.  Em 

Minas Gerais, a distribuição de livros das ciências naturais para o ensino médio nas escolas 
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públicas vem sendo progressivamente fomentada pelos governos Federal e Estadual, a partir 

de 2006. 

Considerando que o preço do livro didático era um fator limitante na escolha de 

livros didáticos, sobretudo em escolas públicas, a distribuição gratuita dos livros didáticos 

pode significar a possibilidade de acesso a obras que seriam inacessíveis na situação em que 

fosse necessária a compra desse material pela família do estudante. Dessa forma, no contexto 

de incremento do acesso ao livro didático através dos PNLD e PNELEM, para efeito de 

seleção das obras didáticas, esse critério econômico pode ceder lugar a critérios mais 

pedagogicamente fundamentados.  

Ausência de resposta para os exercícios no livro do aluno 

Durante aplicação de questionário piloto sobre os critérios de seleção do livro 

didático, alguns professores que participavam do preenchimento do questionário sugeriram 

que quando os alunos encontram respostas para os exercícios no livro sentem-se tentados a 

copiá-las no lugar de resolver os problemas envolvidos. O item Ausência de respostas para os 

exercícios no livro do aluno foi incluído no questionário por sugestão desses professores.  

A avaliação mais recorrente para esse item é de que é um aspecto sem importância 

(para 41% dos pesquisados, no geral, e para 64% dos professores de Física). Ainda assim, este 

aspecto foi considerado importante para 36% dos pesquisados e muito importante para 23% 

deles. Então, 59% dos pesquisados avaliaram o item como, pelo menos, importante no 

processo de escolha do livro didático, evidenciando uma necessidade do professor de exercer 

controle sobre a forma de o estudante realizar suas atividades. 

Nos depoimentos dos professores entrevistados na segunda etapa da pesquisa, a 

ausência de respostas para os exercícios no livro do aluno não foi lembrado por nenhum 

pesquisado como um critério observado na seleção de um livro didático.  
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De um modo geral, a ausência de respostas aos exercícios no livro do aluno tem a 

importância reconhecida e justificada por alguns professores, mas não se configura entre eles 

como um critério importante na adoção de um livro didático. 

OUTROS CRITÉRIOS   

Após apresentar os critérios de seleção do livro didático mais valorizados pelos 

professores e os apontados por eles como sem importância, nessa seção apresentaremos e 

discutiremos os resultados relacionados a aspectos que não se destacaram como os mais 

importantes critérios de escolha do livro, nas respostas ao questionário, mas que também 

comparecem e, em diferentes dimensões, influenciam na seleção do livro didático de ciências.  

Orientações no manual do professor 

A primeira fase de nossa pesquisa revelou que os professores reconhecem as 

orientações do manual do professor como aspecto importante a ser observado na escolha do 

livro didático.  

A maioria dos professores que avaliaram os critérios para seleção do livro didático 

através do questionário (59%) considerou que as orientações contidas no manual do professor 

constituem um aspecto muito importante para a escolha do livro didático. A segunda maior 

parcela (37%) considerou o manual como importante e apenas 4% do professores julgou esse 

critério sem importância para a seleção do livro didático. 

Apesar de os resultados dos questionários apontarem que os professores 

reconhecem as orientações do manual do professor como um critério a ser observado na 

seleção do livro didático, nos depoimentos gerados através das entrevistas esse material foi 

citado uma única vez.  
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O manual do professor foi mencionado uma única vez como objeto de consulta 

para seleção do livro didático, e as orientações nele contidas não foram explicitadas como 

critério de avaliação do livro didático: 

Cada professor do grupo foi para casa e fez uma leitura dos textos, dos 
projetos, aquela parte no manual do professor, e depois retornamos numa 
reunião em que a direção disponibilizou um tempo para a gente para sentar e 
tirar esses nomes. (Mário) 

 

Os programas nacionais de distribuição de livros didáticos atribuem grande 

importância ao manual de orientações ao professor. A valorização dessas orientações ao 

professor por esses programas se reflete em uma série de exigências em relação ao manual do 

professor que devem ser observadas na produção, na avaliação e na escolha de uma obra 

didática. 

As orientações do PNLD de Ciências para avaliação de livros didáticos propõem 

nos critérios para avaliação do livro didático, que o manual do professor deve apresentar 

referências bibliográficas de qualidade e facilmente acessíveis, estimulando o professor para 

leituras básicas e complementares. O manual do professor também deve fornecer diferentes 

propostas de avaliação da aprendizagem, coerentes com visões atuais de avaliação. 

A presença de propostas de integração de linguagens, especialmente as midiáticas 

e o uso de computadores para os processos de ensino e de aprendizagem também são aspectos 

avaliados pelo programa governamental na composição do manual do professor.  

Segundo o PNLD, o papel do professor como problematizador e mediador das 

aprendizagens dos alunos precisa ser valorizado pelo manual de orientações ao professor, que 

deve evitar apresentá-lo como um simples monitor de atividades. 

Ainda  de acordo com o PNLD, o manual de orientações ao professor tem a 

função de apresentar outras atividades, experimentos e práticas, além das indicadas no livro 
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do aluno. Dessa forma, o manual fornece complementaridade em relação ao livro do aluno e 

vai além das respostas aos exercícios e atividades propostos. 

Nesse sentido, espera-se que o manual de orientações ao professor forneça 

explicações sobre a estrutura de conteúdos adotada na obra, justificando mudanças em 

programas tradicionalmente trabalhados, indicando uma bibliografia que permita 

complementar o conteúdo abordado. Coerência e consistência devem caracterizar a discussão 

detalhada da proposta pedagógica da coleção. 

Além de atribuir funções ao manual do professor, o PNLD propõe a exclusão de 

obras em que esse manual não explicite suas escolhas teórico-metodológicas, caso recorra a 

diferentes opções metodológicas; apresente-as de forma desarticulada, não evidenciando a 

compatibilidade entre elas; apresente incoerência entre as opções declaradas e a proposta 

efetivamente formulada. 

No manual do professor, a falta de alerta sobre riscos na realização das atividades 

propostas e a ausência de recomendação clara dos cuidados para preveni-los, também são 

motivos para a exclusão da obra didática do programa nacional.  

O PNLD também propõe a exclusão de obras cujo manual de orientações ao 

professor não contribua, por meio das opções efetuadas, para: a consecução dos objetivos 

gerais e específicos da educação, da área de conhecimento e da disciplina; o desenvolvimento 

de capacidades básicas do pensamento autônomo e crítico, adequadas ao aprendizado de 

diferentes objetos de conhecimento (como a compreensão, a memorização, a análise, a 

síntese, a formulação de hipóteses, o planejamento, a argumentação); e a percepção das 

relações entre o conhecimento e suas funções na sociedade e na vida prática. 
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Até pouco tempo, era comum ouvir os professores se referirem ao manual do 

professor como “livro de respostas”. Nele o professor encontrava, além das respostas aos 

exercícios propostos no livro do aluno, algumas sugestões de atividades extras e, em poucos 

casos, incipiente orientação pedagógica. Nesse formato, o manual do professor pouco tinha a 

acrescentar à prática ou à formação do docente.  

Com o advento dos programas governamentais para distribuição de livros, o 

manual do professor tende a se pautar por critérios técnicos e pedagógicos para se adequar às 

exigências dos programas. Atendendo às recomendações dos documentos oficiais da 

educação, o manual amplia sua função e pode se constituir num importante instrumento de 

apoio técnico e pedagógico ao trabalho do professor, bem como uma fonte para sua formação 

continuada. 

Para que a melhoria na qualidade dos manuais dos professores se traduza em 

ganhos para a formação e prática docente, é necessário atentar os professores para as 

possibilidades formativas desse instrumento, levando-os a perceber que, além das respostas 

aos exercícios, o manual de orientação ao professor pode oferecer, entre outras, contribuições 

para fundamentação pedagógica e metodológica de sua prática.  

Os autores  

Na primeira fase de nossa pesquisa, os autores do livro didático foram 

considerados pela maioria dos professores (53%) como um item muito importante na seleção 

de um livro didático. Outros 42% dos pesquisados consideram a autoria como importante e 

apenas uma pequena parcela (5%) dos pesquisados consideram esse item como sem 

importância.  

Nos depoimentos dos entrevistados, o peso da autoria do livro aparece fortemente 

ligado ao julgamento que o professor faz do livro, devido a experiências anteriores: 
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Na 8ª, e no ensino médio eu adoto o livro de Química do ...  8 e da ... Fiz 
estágio no ... e já usei esse livro . (Luiz) 

 

... e existem escolas em que a escolha foi feita baseada na experiência 
profissional dos professores. Por exemplo, “tal autor é bom, pois eu estudei 
nesse livro...” (Cláudia) 

 

A tendência é você se basear pelo que já conhece. Por exemplo, eu estudei 
na coleção da ... , que é muito difundida pelo Brasil ... eu fico mais à vontade 
para adotar essa coleção do que para adotar livros que eu não conheço. 
(Laura) 

 

No depoimento de Laura, anteriormente destacado, o prestígio da autora, cujo 

livro fora escolhido, está associado à extensão da difusão de sua obra pelas escolas do país e à 

sua experiência prévia com o livro durante seu tempo de estudante. Já no depoimento de 

Mário, os nomes dos autores aparecem associados a um prestígio proveniente de uma 

importante instituição de ensino superior: 

Escolhemos o livro da Universidade ..., o livro de ... e do ... .(Mário) 

 

Arilson, ao criticar negativamente algumas obras, cita os nomes de dois autores 

para se referir aos livros que conservam a mesma estrutura há mais de 3 décadas: 

 

... peguei um livro da ...  e do .... São os mesmos desde a época que 
estudei.(Arilson) 

 

Também é pelo nome do autor que o professor Carlos se refere a um livro que 

apresenta uma sequência que foge àquela com a qual ele está acostumado e gosta de trabalhar:  

O livro de ... não segue a sequência que a gente costuma ... e gosta de 
trabalhar. (Carlos) 

 

                                                 
8 Não é objetivo desse trabalho investigar livros didáticos de acordo com seus autores ou instituição de origem. 
Então, por questões éticas, omitiremos dos fragmentos das entrevistas nomes de autores e das instituições citados 
pelos entrevistados. 
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Os depoimentos dos entrevistados mostram que os nomes dos autores dos livros 

são as referências pelas quais os professores aludem às obras. 

Os resultados de nossa pesquisa indicam a autoria do livro didático como fator 

associado à escolha do livro didático pelos professores.  

A formação do autor de um livro, seu posicionamento pedagógico e ideológico, 

assim como sua experiência em educação, podem influenciar na qualidade do material 

didático escrito por ele, mas a associação de uma obra a um nome conhecido ou ligado a uma 

instituição de prestígio não garante, por si só, a adequação de um livro didático aos propósitos 

educacionais. Alguns autores podem ter adquirido consolidação da carreira a partir de fatores 

econômicos, como associação com grandes editoras que favorecem a publicidade ou pelo fato 

de dominarem o mercado em uma época em que havia poucas opções de títulos. 

Na verdade, a autoria de um livro didático não pertence apenas aos seus escritores. 

O filósofo francês Roger Chartier afirma que autores não escrevem livros e sim textos. Muitas 

características dos livros são definidas por imperativos editoriais (CHARTIER, 2003). Uma 

obra registra imagens, formatações, layout, ideologias e propostas pedagógicas que podem e, 

muitas vezes, são definidas em instâncias desvinculadas com a proposta pedagógica dos 

escritores como, por exemplo, editoras ou instituições de fomento. 

Então, apesar de a autoria indicar uma tendência pedagógica que norteia uma obra 

didática, os professores, enquanto avaliadores do livro didático, devem confirmar a influência 

dessa linha pedagógica no livro, através do estudo atento da obra. Nesse contexto, mais uma 

vez, vamos suscitar a importância da formação docente na capacitação dos professores para a 

escolha do livro didático.  
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Para fazerem esse estudo adequado da obra didática, que ultrapasse o peso da 

autoria e valorize características pedagogicamente importantes, os professores devem estar 

conscientes do papel fundamental que ocupam na cadeia de circulação e de consumo do livro 

didático, e devem ser munidos de instrumentos que propiciem uma avaliação baseada em 

critérios técnicos e pedagógicos.  

Aspectos históricos do conhecimento científico  

Na primeira fase de nossa pesquisa, a abordagem que contemple aspectos 

históricos do conhecimento científico, enquanto critério de seleção do livro didático, aparece 

como importante para 59% dos professores. Além disso, esse item foi avaliado como muito 

importante para 36% dos pesquisados e sem importância para apenas 5% deles.  

Na segunda fase da pesquisa, esse aspecto não foi muito citado pelos professores 

entrevistados como um critério observado por eles. Dentre os entrevistados, apenas uma 

professora citou a abordagem da história do conhecimento científico como um critério 

observado no processo de escolha do livro didático: 

Observei a contextualização histórica. (Cláudia) 

 

Na opinião do professor Luiz, apesar de ser considerado importante para ele, o 

trabalho com a história do conhecimento científico não parece ser uma atividade interessante 

para os alunos: 

Eu acho importante, mas percebi que para boa parte dos alunos, é muito 
cansativo. (Luiz) 

 

Nas entrevistas, ainda encontramos depoimentos que citam a abordagem da 

história do conhecimento científico como características de um bom livro:  
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Ele tem que trazer as questões históricas dos ganhos que ocorreram a partir 
daqueles conhecimentos mais especificamente científicos, e algumas 
correlações entre esse processo científico e suas consequências. (Cláudia). 

 

Um bom livro deve ter também um pouco da história ... (Laura) 

 

Na avaliação do professor Arilson, além de ser uma característica positiva do livro 

por ele adotado, a abordagem da história do conhecimento científico aparece como um 

diferencial desse livro em relação aos outros livros de ciências. 

 Esse é um outro motivo pelo qual eu gosto da coleção ...: trabalha, aborda a 
história do conhecimento científico, que os outros livros não abordam. 
(Arilson) 

 

A abordagem dos aspectos históricos do conhecimento científico também é uma 

forma de contextualização desse conhecimento.  

A superação de uma versão factual da ciência, através de uma abordagem 

filosófica da história da ciência que não privilegie os experimentos e que contemple as 

controvérsias, está na ordem do dia nas discussões sobre o ensino de ciências. Nessa linha, o 

trabalho de Rodríguez & Niaz (2004) defende a inclusão da história da ciência, no currículo e 

nos livros didáticos de ciências, de um ponto de vista que supere a visão indutivista. Para 

argumentarem a respeito da importância de se incluir a história e a filosofia nos livros 

didáticos de ciências naturais, os autores fazem alusão a várias pesquisas que abordam o tema 

(HOLTON, 1996; TOBIAS, 2000; POLANYI, 1964; JUSTI & GILBERT, 2000 e NIAZ et al, 

2002).  

Um dos argumentos recolhidos por Rodrigues & Niaz para defenderem a adoção 

da abordagem filosófica da história da ciência se assenta no trabalho de Holton (1996), que 

defende a ideia de que a reconstrução histórica de modelos científicos promove a 

compreensão dos modelos mais atuais.  
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O trabalho de Justi & Gilbert (2000) também forneceu a Rodrigues & Niaz 

elementos para defesa da inclusão da história da ciência no ensino de ciências. A pesquisa 

revela como as contribuições da História e Filosofia da Ciência (HFC) ao ensino de ciências 

podem ser reforçadas através de uma abordagem adequada dos modelos científicos. 

Em outro estudo, Niaz et al (2002) mostraram como a inclusão da HFC impacta 

significativamente na dinâmica da sala de aula, o discurso e a compreensão conceitual dos 

estudantes.  

De uma perspectiva diferente da percebida pelo professor Luiz, o trabalho de 

Tobias (2000) nos fornece evidências de que a HFC torna as ciências mais atrativas aos 

estudantes, resultando em maior engajamento por parte deles para compreendê-las.  

Outro argumento para o tratamento filosófico da História da Ciência nos livros 

didáticos é que a apresentação das controvérsias favorece a compreensão da ideia de 

provisoriedade do conhecimento científico e a formação de estudantes mais críticos e 

questionadores. 

A abordagem histórica dos conhecimentos científicos está de acordo com as 

Orientações Curriculares que tratam do ensino das ciências. Segundo essas orientações, a 

visão de que o conhecimento científico é uma construção humana, histórica e específica deve 

ser levada em conta na organização das práticas de ensino (BRASIL, 2008a). 

Em relação à história do conhecimento científico, o PNLD propõe que o livro 

deve levar o aluno a reconhecer que a construção do conhecimento é um empreendimento 

laborioso e dinâmico, envolvendo diferentes pessoas e instituições, às quais se devem dar os 

devidos créditos. O livro deve evidenciar a historicidade do conhecimento científico, 
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considerando que novas teorias e conhecimentos têm múltiplas autorias e se concretizam em 

contextos históricos que devem ser enfatizados e trabalhados. 

O PNLEM de Química prescreve a eliminação de obras que apresentem a ciência 

como sendo a única forma de conhecimento, desconsiderando a diversidade de expressões do 

conhecimento humano e as diferenças entre elas. O conhecimento científico não deve ser 

apresentado como verdade absoluta ou retrato da realidade e nem a ciência deve ser mostrada 

como neutra, numa abordagem que negligencie a influência de valores e interesses sobre a 

prática. 

O PNLEM de Química valoriza o livro que crie condições para aprendizagem de 

ciências, particularmente da Química, como processo de produção cultural do conhecimento, 

valorizando a história e a filosofia das ciências e que trate dessa história de forma integrada à 

construção dos conceitos desenvolvidos, evitando resumi-la a biografias de cientistas ou a 

descobertas isoladas. 

Do ponto de vista da proposta do CBC de Minas Gerais, para responder à questão 

“como sabemos e o que sabemos?”, é necessário promover a compreensão do 

empreendimento científico enquanto parte da história humana. Para isso, é preciso resgatar 

nas aulas de ciências, a importância das perguntas que deram origem aos modelos científicos. 

As orientações oficiais e as pesquisas em educação recomendam a HFC como 

elemento promotor do conhecimento acerca da natureza da ciência e do aumento da 

identificação dos estudantes com a ciência. Contudo, nas falas de nossos entrevistados não 

encontramos evidências contundentes de que o trabalho com a história do conhecimento 

científico ocorra nessa perspectiva. Ao contrário, os depoimentos apontam para um trabalho 

que os estudantes acham cansativo e revelam ainda que, na percepção desses professores, a 
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história da ciência é ainda abordada nos livros didáticos de forma indutivista, biográfica e 

factual. 

Para atender aos objetivos de promover o conhecimento sobre a ciência e a 

identificação dos alunos pelo seu estudo, a história do conhecimento científico deve ser 

abordada de uma forma integrada, que inclua as controvérsias e que supere ideias 

preconceituosas acerca da natureza da ciência. 

Temas tecnológicos  

Na fase mais quantitativa de nossa pesquisa, em consonância com a abordagem 

conhecida como CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), a abordagem de temas ligados à 

tecnologia foi considerada importante para a maioria dos professores pesquisados (61%) e 

ainda, muito importantes para 35% deles. Apenas 4% deles consideraram a presença de temas 

tecnológicos, no livro didático, um item sem importância para sua seleção. 

Nos depoimentos dos professores que cederam entrevistas para a segunda fase de 

nossa pesquisa, o termo “temas tecnológicos” não aparece explicitamente, mas a preocupação 

com a abordagem de temas ligados à ciência e à sociedade aparece discretamente associada à 

preocupação com a contextualização: 

E também observamos a linguagem mais próxima da do aluno, relacionando 
os fenômenos do dia-a-dia à teoria. (Mário) 

 

O professor Arilson descreve o livro que ele adota ressaltando positivamente o 

fato de a obra fazer conexões entre o conhecimento científico e as experiências cotidianas do 

estudante: 

Tem muita coisa do cotidiano. Aproveita o cotidiano do aluno. Coisa que ele 
vivencia e que nem imagina que está relacionado com ciências. (Arilson) 
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Numa sociedade sustentada na ciência e na tecnologia, o ensino da ciência ocupa 

lugar de relevância social e cultural.  Segundo Cachapuz et al (2008), uma das linhas de 

pesquisa em Educação em Ciência que tem merecido bastante atenção nos últimos tempos é a 

dos estudos de Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). Segundo esses autores, a relevância 

social e cultural da ciência tem orientado, de modo mais ou menos explícito, a grande maioria 

das reformas educativas desde os anos 80 e 90 do século XX. 

O conhecimento a respeito dos produtos tecnológicos envolvendo, além do seu 

funcionamento, seus processos de produção e distribuição, é apontado nos documentos 

oficiais da educação brasileira como instrumento de capacitação dos indivíduos para exercício 

de sua cidadania, preparando-os para decisões políticas e de consumo. Os documentos 

chamam a escola a assumir essa responsabilidade de preparação para a cidadania, que é 

seriamente comprometida pelas investidas da publicidade a serviço do mercado. Além da 

cidadania, o desenvolvimento da autonomia também é um argumento presente nos 

documentos oficiais para o tratamento dos temas ligados às tecnologias. 

Os PCN’s de Ciências deixam claro que o fato de a convivência com produtos 

científicos e tecnológicos ser hoje algo universal, não significa que haja conhecimento de seus 

processos de produção e distribuição. De acordo com esse documento, cresce a necessidade 

de conhecimento a fim de interpretar e avaliar informações, seja para o consumo, seja para o 

trabalho e até mesmo para poder participar e julgar decisões políticas ou divulgações 

científicas na mídia. Os PCN’s alertam para o fato de que, deixada à mercê do mercado e da 

publicidade, a cidadania pode ser comprometida pela falta de informação científico-

tecnológica e propõem como meta para o ensino da área na escola fundamental a tarefa de 

mostrar a ciência como elaboração humana para uma compreensão do mundo.  
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Nas orientações do PNLD para escolha dos livros de Ciências, a aprendizagem é 

assumida como processo de saber operar com o conhecimento científico, o que implica em 

valorizar na educação em ciências a prática da cidadania, visando à formação de sujeitos 

socialmente participativos. Para isso, o programa elege como estratégia fundamental a 

substituição do currículo convencional de Ciências, centrado na transmissão dos 

conhecimentos científicos clássicos, pouco relevantes para a vida dos alunos, por um 

currículo centrado no desenvolvimento de conhecimentos, competências, valores e atitudes, 

visando à formação da cidadania.  

Essa substituição do currículo convencional, de acordo como o PNLD de 

Ciências, passa pela adoção no ensino de ciências da perspectiva Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) de currículo, de modo a preparar alunos participativos para atuarem de 

forma co-responsável em processos coletivos de tomada de decisão sobre assuntos 

relacionados a estes temas, inclusive ao meio ambiente. Segundo os princípios que norteiam o 

PNLD de Ciências, a ampliação dos entendimentos do que merece ser ensinado na educação 

em ciências favorece o desenvolvimento de habilidades, atitudes e um conjunto de poderes de 

intervenção na realidade. O ponto de vista defendido no documento é que o aprendizado das 

ciências permite a prática de cidadania mais consciente e crítica. 

Os critérios de avaliação do livro didático do PNLD de ciências prescrevem que o 

livro deve estimular o debate sobre as relações entre o conhecimento popular e o 

conhecimento científico, apresentando uma postura de respeito a leis, normas de segurança e 

direitos do trabalhador e do cidadão. O livro pode manifestar essa postura trabalhando temas 

atuais, objetos de debate na sociedade, estabelecendo relações entre conhecimento científico e 

exercício da cidadania. Abordando de forma adequada as repercussões, relações e aplicações 
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do conhecimento científico, o livro didático estimula o debate sobre a ética na ciência e as 

relações entre conhecimento e poder.  

Em relação às tecnologias, o PNLEM de Química prescreve que o livro didático 

estimule o uso do conhecimento científico como elemento para a compreensão dos problemas 

contemporâneos, para a tomada de decisões e a inserção dos alunos em sua realidade social. 

Também se espera que o livro proponha discussões sobre as relações entre ciência, tecnologia 

e sociedade, dando elementos para a formação de um cidadão capaz de apreciar criticamente e 

posicionar-se diante das contribuições e dos impactos da ciência e da tecnologia sobre a vida 

social e individual. 

A proposta dos Conteúdos Básicos Comuns para o ensino de Ciências em Minas 

Gerais parte da importância da ciência e da tecnologia em nossa sociedade, para reivindicar 

um ensino de ciências que promova uma compreensão acerca do que é a ciência e como o 

conhecimento científico interfere em nossas relações com o mundo natural, com o mundo 

construído e com as outras pessoas. A visão da ciência como uma produção cultural, que 

representa um patrimônio cultural da humanidade, justifica o direito de acesso à ciência. 

Outro argumento, encontrado nessa proposta curricular, para justificar a abordagem dos temas 

tecnológicos no ensino de ciências, é a promoção de uma crescente autonomia dos estudantes, 

visando seu desenvolvimento pessoal e a provisão de ferramentas para o pensar e agir, de 

modo informado e responsável, num mundo cada vez mais permeado pela ciência e 

tecnologia. 

Os dados iniciais de nossa pesquisa revelam que os professores reconhecem a 

presença dos temas tecnológicos nos livros didáticos como algo importante. Para mais além, 

os dados qualitativos também mostram que eles ainda abordam o tema de forma tímida e 

incipiente. O potencial pedagógico de se adotar uma abordagem CTS deve ser mais bem 
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compreendida pelos professores e, por isso, não pode ser negligenciada nos fóruns de 

formação dos docentes. Uma compreensão mais aprofundada desse potencial pode 

fundamentar escolhas de livros e estratégias didáticas que priorizem o debate das relações 

entre o conhecimento científico, as tecnologias e a sociedade, fomentando os benefícios 

previstos e enumerados pelas orientações educacionais. 

Questões de vestibulares e do ENEM 

Na primeira fase de nossa pesquisa, a presença de questões de vestibulares foi 

avaliada como um critério importante na avaliação do livro didático pela maior parte (54%) 

dos professores pesquisados. Esse critério ainda foi considerado como muito importante por 

36% dos participantes da pesquisa e avaliado como sem importância por 10% deles. Entre as 

quatro turmas de Ciências do ensino fundamental esse critério foi avaliado como sem 

importância em uma frequência maior (23%) do que pela amostra total de professores (10%). 

A presença de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi 

considerada mais recorrentemente, entre os professores que responderam ao questionário 

sobre escolha e uso do livro didático, como um critério de escolha importante (para 46% dos 

pesquisados). Outros 44% dos pesquisados consideraram as questões do ENEM muito 

importantes e para 10% deles esse critério foi considerado sem importância. Novamente, 

como aconteceu em relação às questões de vestibulares, para as questões do ENEM, as 

maiores frequências de avaliações que consideram o aspecto sem importância estão 

associadas às turmas de Ciências do ensino fundamental (21% dos professores de Ciências 

consideram a presença das questões de ENEM sem importância para seleção do livro 

didático), o que indica que nessa etapa da educação as escolhas estão menos sujeitas às 

pressões dos concursos. 
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Nos depoimentos dos professores entrevistados na segunda etapa da pesquisa não 

houve nem uma alusão explícita à observação dos exercícios contendo questões de 

vestibulares ou do ENEM como critério utilizado na escolha do livro didático. Contudo, o 

professor Mário justifica pela ausência de questões de vestibulares regionais o fato de não 

gostar da apostila adotada na escola particular em que trabalha e manifesta achar importante a 

presença desse tipo de atividade no livro didático: 

A nossa apostila não tem exercícios da Federal daqui. Tem sentido? Tem que 
ter exercícios de vestibular, questões do ENEM, eu acho interessante. 
(Mário)  

 

Pelo mesmo motivo, anteriormente citado pelo professor para explicar por que ele 

não gosta da apostila adotada na escola particular, ele justifica o abandono do livro enviado 

pelo PNLEM e a adoção de uma apostila, agora numa escola pública: 

Eles falam: “Ah! Não vai usar o livro professor? Porque está pedindo xérox 
da apostila?”. Mas aí nós comentamos essa questão. O grau do livro não 
atinge o grau que queremos. Vamos trazer uma lista com exercícios do 
ENEM, ou do vestibular. Nós acabamos por justificar aos alunos. (Mário) 

 

No contexto de nossa pesquisa, é relevante informar que o livro enviado pelo 

PNLEM à escola do professor Mário não foi o livro escolhido pelo grupo de professores da 

escola: 

Não usamos o livro. Nenhum dos seis professores de Química da escola, em 
nenhum dos três turnos, usa o livro. Não foi o livro que escolhemos. 
Escolhemos um livro, com as características que queríamos. Tudo bonitinho. 
E chegou outro que não tem nada haver. Não é o que pedimos e nós não 
usamos. Preferimos fazer apostila. (Mário) 

 

Esse depoimento do professor Mário revela importantes consequências de se 

negligenciar as escolhas do professor em relação ao livro didático. Comprar e distribuir para 

as escolas livros didáticos não aprovados pelos professores pode resultar em desperdício de 
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recurso público, uma vez que os profissionais tendem a negligenciar o uso de livros com os 

quais não se identificam. 

Além do desperdício de recursos públicos, a compra de livros que ficaram 

abandonados nas escolas gera ônus aos professores e estudantes. Uma vez que o livro ocupa 

importante papel nas dinâmicas escolares, a falta do livro escolhido é geralmente compensada 

pela confecção de apostilas que, na verdade, serão montagens de fotocópias de fragmentos de 

livros. Nesse processo, o professor se sobrecarrega, dispensando seu tempo na reprodução de 

livros, o que também configura prejuízo ao tempo de estudo do professor e aos direitos 

autorais. Os alunos, por sua vez, também serão onerados, tanto pela utilização de um material 

que não foi confeccionado com as mesmas qualidades de um livro, quanto pelo pagamento 

das fotocópias da apostila. 

Apesar de as questões de vestibulares não terem sido citadas nas entrevistas como 

critério utilizado na seleção do livro didático, a preocupação com a preparação para o 

vestibular aparece também nos depoimentos das professoras Cláudia e Laura: 

Em relação aos alunos de 3º ano a escolha pelo9 ... ainda pesa pelo 
vestibular. (Cláudia) 

 

 A professora Laura explica o objetivo de preparar os alunos para os concursos 

também é definidor da escolha do livro didático:  

E ficamos um pouco presos na questão de dar condições para o aluno fazer 
vestibular, ou, atualmente, o ENEM. (Laura) 

 

Há muito tempo que as questões de vestibulares são praticamente uma constante 

nos livros didáticos para o ensino médio. Seguindo a mesma linha, as questões do ENEM, 

cada vez mais, estão presentes nestes livros didáticos. 
                                                 
9 Nesse trecho a professora cita o autor do livro que adota junto aos alunos do 3º ano do ensino médio. 
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Talvez, por presumirem a existência dessas questões de concurso nos livros, os 

professores do ensino médio não manifestaram a preocupação em observar a presença desse 

tipo específico de questões entre os exercícios do livro didático que, por sua vez, já 

constituem um critério importantemente observado na escolha do mesmo. 

Como as respostas ao questionário já indicavam, entre os professores do ensino 

fundamental não se verifica preocupação com as questões de concursos, típicas dos livros do 

ensino médio. 

As questões de vestibulares refletem tendências específicas e gerais dos concursos 

para ingresso nas instituições de ensino superior, revelando conteúdos e abordagens 

priorizados. Além disso, essas questões são geralmente elaboradas, discutidas e revisadas por 

uma comissão de professores que, num trabalho coletivo, conferem a elas qualidade técnica e 

pedagógica. 

Vestibulares e outros concursos podem significar para os professores uma fonte 

de exercícios bem elaborados e situados no contexto de competição por vagas nas instituições 

de ensino superior.  

Situar uma atividade num contexto de treinamento para a experiência de concorrer 

a uma vaga numa faculdade ou escola de ensino superior pode representar para o professor 

uma possibilidade de barganhar o envolvimento do aluno na execução daquela atividade.  

Como os exercícios do livro são alvos de grande interesse dos professores, é de se 

esperar que as questões de vestibulares e outros concursos, por suas características 

específicas, também sejam importantes para os docentes, independentemente de seu objetivo 

de treinar ou preparar os alunos para esses processos seletivos. 
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Podemos especular que talvez o foco dos professores, ao observarem a presença 

de questões de vestibulares no livro didático, não seja prioritariamente a preparação para os 

concursos e sim garantir uma fonte de exercícios bem elaborados que para os estudantes 

estejam situados em um contexto social importante que é o acesso às instituições de ensino 

superior.  

Atendimento ao programa de vestibular da região 

Para 47% dos professores pesquisados através do questionário sobre seleção e uso 

do livro didático é importante que o livro atenda ao programa de vestibular da região. Para 

outros 24% esse é um critério muito importante para a escolha desse material e para outros 

29% o item é um aspecto sem importância nesse processo.  

Quando discutimos os resultados relativos à observação das questões de 

vestibulares e outros concursos como critério de avaliação do livro didático, apresentamos 

depoimentos que refletem a preocupação dos professores com relação ao vestibular.  

Esses depoimentos não mostram explicitamente o atendimento ao programa do 

vestibular como o alvo principal da avaliação dos professores, mas indicam que de alguma 

forma o vestibular se constitui em um parâmetro tanto para a escolha do livro didático, quanto 

para a ação pedagógica dos professores. 

A professora Cláudia cita o vestibular como um fator de peso na escolha do livro 

didático usado com os alunos do 3º ano do ensino médio: 

Em relação aos alunos de 3º ano a escolha pelo ... ainda pesa pelo vestibular. 
(Cláudia) 

 

 A professora Laura não explicita a adequação ao programa do vestibular como 

determinante da escolha do livro, mas aborda o vestibular como limitante de suas ações 

pedagógicas: 
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E ficamos um pouco presos na questão de dar condições para o aluno fazer 
vestibular, ou, atualmente, o ENEM. (Laura) 

 

 O professor Mário demonstra certa preocupação com o vestibular da região, 

quando explicita a insatisfação com a apostila adotada na escola particular em que trabalha, 

devido à ausência de questões de vestibulares da universidade pública da região: 

A nossa apostila não tem exercícios da Universidade Federal daqui. Tem 
sentido? Tem que ter exercícios de vestibular, questões do ENEM, eu acho 
interessante. (Mário)  

 

Curiosamente, na primeira fase de nossa pesquisa, de forma geral, o atendimento 

ao programa do vestibular foi considerado como menos importante do que a presença de 

questões de vestibulares.  

A atribuição de mais importância aos exercícios de vestibulares do que ao 

atendimento ao programa pode ser explicada pelo papel de destaque que os exercícios em 

geral ocupam no cotidiano escolar. Como os exercícios constituem um dos critérios principais 

de seleção do livro didático, as questões de vestibulares, como já discutimos anteriormente, 

encerram em si uma função e, portanto, importância independentes do objetivo de atender ao 

programa de vestibular. 

USO DO LIVRO DIDÁTICO 

Depois de apresentar e discutir os resultados de nossa investigação sobre critérios 

de seleção do livro didático de ciências naturais, apresentamos os resultados relativos ao uso 

desse material. 

Como a discussão sobre a escolha do livro está intimamente ligada ao uso que se 

faz dele, muitos dos itens apresentados nessa seção já foram discutidos na seção anterior. Em 
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função dessa abordagem prévia, os resultados sobre o uso do livro serão mais brevemente 

discutidos aqui. 

Na primeira fase de nossa pesquisa, foi proposto aos professores que avaliassem 

um conjunto de 15 atividades relacionadas ao uso do livro didático, em relação à frequência 

com a qual realizam cada uma delas. Eles poderiam avaliar cada atividade como “sempre”, 

“frequentemente”, “raramente” ou “nunca” realizadas. Para facilitar a análise dos dados, 

agrupamos as categorias em dois grupos de atividades: “sempre ou frequentemente 

realizadas” e “raramente ou nunca realizadas”. 

O GRAF.8 mostra como esses professores avaliaram a freqüência com que 

realizam diferentes formas de uso do livro didático (LD). 
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Gráfico 8 – Avaliação, pelos professores que responderam ao questionário, da freqüência de 
realização das formas de uso do livro didático: 

 
1. Solicita que os alunos façam exercícios diversos do livro 
2. Corrige os exercícios do livro com os alunos 
3. Resolve os exercícios do livro antes de propô-los aos alunos 
4. Solicita que os alunos façam leituras dos textos nos livros 
5. Solicita que os alunos resolvam as questões de vestibulares e outros concursos propostas no livro 
6. Analisa as ilustrações do livro com os alunos 
7. Explora textos que relacionam o conhecimento específico a outras áreas do conhecimento 
8. Discute as atividades experimentais propostas no livro 
9. Solicita que os alunos resolvam as questões do ENEM 
10.Realiza as atividades investigativas propostas no livro 
11.Explora textos que tratam da história do conhecimento científico 
12.Lê o manual do professor antes de planejar as aulas 
13.Segue a seqüência de conteúdos proposta pelo livro 
14.Realiza as atividades experimentais propostas no livro 
15.Propõe aos alunos que realizem as atividades experimentais sugeridas no manual do professor 
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A análise do GRAF.8 nos permite identificar que o uso do livro didático na sala 

de aula está fortemente associado à realização e à correção de exercícios e às atividades de 

leitura de textos. A realização das atividades experimentais não está entre as práticas mais 

comuns desses professores. 

A seguir, vamos fazer uma descrição analítica de como essas modalidades de uso 

dos livros didáticos pelos professores das ciências naturais apareceram nas duas fases de 

nossa pesquisa. 

Os resultados referentes às formas de uso do livro didático serão apresentados em 

duas seções. Na primeira, apresentaremos as formas de uso avaliadas como sempre ou 

frequentemente realizadas pela maioria dos professores que responderam ao questionário, na 

primeira fase de nossa pesquisa. Em outra, apresentaremos as formas de uso mais 

frequentemente avaliadas como nunca ou raramente realizadas. 

AS FORMAS MAIS FREQUENTES DE USO DO LIVRO DIDÁTICO  

Exercícios 

A grande maioria dos professores pesquisados através do questionário (94% 

deles) declara que sempre ou frequentemente solicita que os alunos façam os exercícios 

propostos no livro didático. A mesma parcela deles declara que sempre ou frequentemente 

resolve os exercícios antes de propô-los aos alunos e os corrige juntamente com os estudantes. 

As atividades relacionadas à realização dos exercícios do livro constituem-se, 

entre os professores de ciências consultados na primeira fase de nossa pesquisa, como a 

principal via de utilização desse recurso didático.  

Os entrevistados foram unânimes em declarar a importância do uso do livro como 

fonte de exercícios para os alunos, como podemos perceber nos seguintes depoimentos:  



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  145 

Os alunos levam para a escola, fazem exercícios e leituras do livro. (Arilson) 

 

Livro didático: exercícios e resumos. Eu, particularmente, gosto muito de 
usar o livro ... (Maíra) 

 

Os exercícios são utilizados regularmente, quando é necessário eu trago 
algum exercício extra, mas normalmente utilizamos os do livro. (Luiz) 

 

Resumindo, muitos exercícios e muitos textos. (Mário) 

 

As professoras Cláudia e Laura, em seus depoimentos, citaram a prática de correção 

dos exercícios como parte integrante da rotina escolar: 

Peço para fazerem alguns exercícios. Às vezes, peço para fazerem todos e 
corrijo os mais importantes. (Cláudia) 

 

Depois chego aos exercícios. Peço a eles para fazerem os exercícios e depois 
comento os exercícios. E eu corrijo os exercícios. Exploro os exercícios com 
eles e depois dou o visto para eles terem um pontinho a mais no meu 
controle. Basicamente eu faço os exercícios de fixação, porque tem 
problemas e testes e problemas suplementares, mas a gente geralmente não 
chega. (Laura) 

 

Os professores entrevistados não mencionaram a prática da resolução dos 

exercícios do livro antes de propô-los aos estudantes, mas isso não significa que não o façam. 

Nas entrevistas, de um modo geral, os pesquisados falaram mais dos empregos que destinam 

ao livro junto aos alunos do que sobre o uso pessoal que fazem desse instrumento. 

Esses resultados relacionados ao emprego dos exercícios do livro corroboram a 

visão, já apontada em outras pesquisas (MORTIMER, 1988; MAFFIA et al, 2002; 

MARTINS, 2002; STERN & ROSEMAN, 2004; TAVARES & ROGADO, 2005; SANTOS, 

2006 e NÚÑEZ et al, 2008), de que o livro didático ocupa papel fundamental nas dinâmicas 

escolares.   
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Através dos exercícios que oferece, o livro didático ocupa relevante parte das 

práticas e do tempo das aulas, selecionando e consolidando metodologias e quadros 

conceituais e filosóficos. Dessa forma, ele influencia fortemente a qualidade da educação que 

se desenvolve junto aos estudantes. 

Leitura  

Entre os professores que responderam ao questionário sobre escolha e uso do livro 

didático, solicitar aos alunos que façam leituras de textos presentes no livro aparece em 2º 

lugar entre as atividades mais avaliadas como sempre ou frequentemente realizadas.  

Entre os entrevistados, em relação ao uso do livro didático, todos declaram 

estimular os alunos à prática da leitura.  

Para o professor Arilson, a prática da leitura é uma atividade que integra a busca 

pelo conhecimento, uma alternativa à recepção do conhecimento. Por isso, em relação ao 

emprego do livro didático, motivar o aluno à leitura é uma prioridade para o professor: 

Hoje, com toda minha bagagem, primeiro busco motivar o aluno à leitura, a 
buscar seu próprio conhecimento e não querer o conhecimento pronto. Os 
alunos levam o livro para a escola, fazem atividades e leituras do livro. 
(Arilson) 

 

Esse depoimento também mostra que solicitar ao aluno a leitura é uma prática que 

está associada a um saber construído pelo professor na sua prática profissional. 

A professora Maíra comumente estipula a produção de resumos dos textos como 

um objetivo da atividade de leitura:  

É uma prática minha. Ele faz a leitura silenciosa e faz o resumo do capítulo. 
Isso é comum de fazer. (Maíra) 
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A partir das experiências vividas na sua rotina de trabalho, o professor Carlos 

avalia que os alunos têm dificuldades para a prática da leitura. Entendendo que isso vá 

contornar a falta de afinidade deles com a leitura, o professor procura solicitar leituras 

sucintas e dirigidas para as atividades que o estudante vai fazer: 

Olha, geralmente, as leituras que eu peço em sala de aula, são leituras 
dirigidas para aquela atividade daquele dia. Por exemplo, pode ser uma 
atividade do livro, pois o livro costuma ter textos e atividades que se referem 
ao texto. No caso, eu já teria pedido para levar o livro. E aí a leitura vai ser 
sobre isso. Quando tem leituras, são leituras curtas, pois se você der uma 
leitura muito longa na sala de aula, pelo menos na 1ª série, não funciona, 
não. Eles se dispersam, se cansam. (Carlos) 

 

Essa observação à lógica da prática também aparece no depoimento do professor 

Mário. O cuidado com o tamanho dos textos apresentados aos alunos é uma resposta do 

professor às dificuldades de leitura dos estudantes:  

O aluno tem uma dificuldade em relação à leitura. Então, você coloca lá um 
texto de um tamanho bom, que consiga dar seu recado, mas que não seja 
extenso. (Mário) 

 

 O professor Luiz também apresenta uma percepção de que os estudantes não 

gostam de ler. Uma estratégia usada por ele, com o objetivo de contornar a falta de gosto dos 

alunos pela leitura, é solicitar que expliquem qual é a sua compreensão sobre os textos. 

Fazem leituras. E como eles não gostam de ler, uma das atividades é ler o 
texto e explicar o que entendeu. Porque tem alguns textos sobre 
contextualização, aplicação de alguns temas. Então, eles precisam ler, 
discutir um pouquinho sobre isso. Normalmente fazemos debates, 
principalmente com as 8ªs. (Luiz)  

 

A professora Laura percebe a leitura como uma atividade que pode ser 

desagradável. Mas ela considera importante e condiciona a realização dos exercícios à leitura 

prévia dos textos. Inclusive, faz a leitura dos textos com os alunos antes de solicitar a 

execução dos exercícios: 
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Eu estimulo a leitura do livro. É algo até chato. Às vezes, a aula fica chata, 
mas eles sabem que é importante. Eu não marco exercício sem antes ler com 
eles o capítulo, pois geralmente o exercício se refere àquela teoria. (Laura) 

 

A professora Cláudia usa a leitura como ponto de partida para a realização de 

diversas atividades: 

A partir da leitura do texto do livro eles desenvolvem histórias em 
quadrinhos, charges, miniaturas, criação de slogans. Às vezes respondem 
oralmente questionamentos propostos dentro daquele material. Também 
confeccionamos sínteses de assuntos, criação de glossários com vocábulos 
fora do uso comum de suas linguagens. (Cláudia) 

 

A professora Joana julga que os estudantes podem apresentar resistência à prática 

da leitura pela falta do hábito de ler, mas não abre mão da realização das leituras. A 

professora também associa o exercício de leitura à produção de síntese e resolução de 

exercícios: 

Meus alunos fazem leituras do texto. Então, eles têm aula de leitura, têm 
sínteses do texto e a resolução de exercícios. O aluno tem que ler para 
aprender Física, pois a síntese do professor é muito pouco. Se o aluno não lê, 
o tema que você vai trabalhar fica muito pobre. Geralmente eu peço para 
fazer uma leitura prévia, antes da exposição da matéria, para que o aluno 
tenha subsídios para chegar com dúvidas sobre o assunto. Inicialmente, eles 
tinham resistência, porque, na disciplina de Física, eles não tinham esse 
hábito. (Joana) 

 

A leitura de textos do livro didático aparece nos dados de nossa pesquisa como 

uma prática frequente nas aulas de ciências. Na percepção dos professores, essa prática é 

permeada de desafios como a falta de afinidade dos estudantes pela leitura ou as dificuldades 

apresentadas por eles para realizar essa atividade. Contudo, por considerarem a leitura como 

uma prática muito importante, os professores desenvolvem estratégias para garantir sua 

ocorrência. Nesse sentido, a leitura aparece como pré-requisito para a realização de outras 

atividades, como a produção de textos de síntese ou a realização de exercícios. Solicitar aos 
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alunos a realização dessas atividades é, muitas vezes, uma estratégia para se promover a 

leitura.  

A constatação de que no Brasil parte significativa da população considerada 

alfabetizada não é capaz de mobilizar as competências da escrita e da leitura para o 

atendimento de suas demandas sociais básicas, como a localização de informações em um 

catálogo telefônico, a redação de uma carta, ou a compreensão de uma receita médica; gerou o 

aparecimento de um novo termo para denominar a situação dessa população, que não é 

analfabeta, mas não pode ser considerada letrada: analfabetismo funcional.  

Nesse contexto, em que o problema do analfabetismo absoluto no Brasil não foi 

erradicado, mas passou à categoria de analfabetismo funcional, foram geradas muitas 

discussões sobre a importância da leitura (FREIRE & MACEDO, 1990; SOLÉ, 1998 e 

SOARES, 1998), não como um fim em si mesma, mas como instrumento para atender 

demandas reais dos indivíduos. 

Reconhecer a leitura como uma ferramenta de ação sobre o mundo e, portanto, de 

aprendizagem, implica em que professores de todas as disciplinas escolares devem trabalhar 

essa competência e não apenas os de Português. 

A leitura e a interpretação de textos não são habilidades naturais ou intuitivas. 

Requerem aprendizado e por isso precisam ser ensinadas. Então, os professores devem ser os 

primeiros capacitados a trabalharem essas estratégias. 

Abordando a necessidade de se estabelecer estratégias de leitura, Solé (1998) 

sugere uma leitura compartilhada, na qual o professor e alunos realizam previsões sobre o 

texto a ser lido e, posteriormente, sobre o que foi lido, esclarecendo dúvidas e resumindo 

ideias. A autora argumenta que essa estratégia busca o diálogo e a discussão sobre o 
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significado do texto. A leitura deve possibilitar a construção de sentidos, relacionando-os com 

a realidade do leitor. Um êxito maior de entendimento do texto se dá pela fusão da atividade 

cognitiva com o envolvimento emotivo do leitor. 

Ainda que a tarefa de desenvolver a prática da leitura esteja envolta por vários 

desafios, os resultados de nossa pesquisa indicam que os professores de ciências têm 

assumido a parte que lhes cabe nessa responsabilidade, tentando envolver os estudantes nessa 

prática. A formação inicial ou continuada que inclua a discussão de estratégias de leitura com 

vistas à compreensão, pode resultar na capacitação de professores com mais possibilidades de 

tutorarem o letramento de seus alunos para as ciências e para a vida. 

Análise das ilustrações  

Depois das atividades relacionadas aos exercícios e à leitura, a análise das 

ilustrações que aparecem no livro didático está entre as mais avaliadas como sempre ou 

frequentemente realizadas pelos professores que responderam ao questionário sobre a escolha 

e o uso do livro didático, sendo assim avaliada por 78% dos professores pesquisados.  

Entre os professores entrevistados, houve um predomínio de declarações 

afirmativas a respeito do trabalho com as ilustrações do livro didático. 

Apenas um dos entrevistados declarou não trabalhar as ilustrações do livro 

didático: 

Francamente? Não, eu não trabalho a leitura das ilustrações. (Carlos) 

 

Todos os outros professores entrevistados declararam explorar as ilustrações do 

livro nas aulas: 

Acho importante e trabalho. Quando falei do aluno ler e interpretar. A leitura 
de imagens é uma forma de interpretar. (Arilson) 
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Trabalho as ilustrações. Peço para o aluno desenhar no caderno o que ele viu 
e tal. (Maíra) 

 

Eu exploro.  Inclusive no trabalho de confecção das sínteses.  Eu geralmente 
determino as páginas, peço para fazerem a leitura, selecionar as ideias mais 
importantes. E coloco “inclusive desenhos e esquemas”. Brigam por causa 
dos desenhos e esquemas, mas eu os influencio no sentido de perceberem a 
importância dos desenhos e esquemas, que é uma estrutura de linguagem 
bem primitiva, já foi usada no passado e é estrutural. (Cláudia) 

  

Exploro. Faço muito desenho e, às vezes, os dispenso de copiarem o 
enunciado dos exercícios, mas peço para fazerem os desenhos. O desenho, o 
tempo todo, está no quadro, força, um bloco sendo arrastado numa 
superfície. No livro da ... tem muito desenho engraçado, com certo senso de 
humor, o que eu acho que é legal para o aluno. (Laura) 

 

Trabalho as ilustrações. E tem uma na minha memória, que eu trabalhei essa 
semana, para discutir o conceito trabalho. É um sujeito segurando um 
elefante. A ideia dessa ilustração é que, apesar do sujeito exercer uma força 
muito grande, se ele não provoca um deslocamento do elefante no mesmo 
sentido da força exercida por ele, ele não realiza trabalho. Então, as 
ilustrações são pontos positivos nos livros. Eu trabalho, discuto e os alunos 
também perguntam. (Joana) 

 

Os professores Luiz e Mário apontam a abordagem das ilustrações como práticas 

pontuais: 

 ...eu entendia que eles estavam lendo e fazendo a leitura da ilustração, mas 
nem sempre é assim. Então, não é constantemente, mas eu faço referência às 
figuras e discuto um pouquinho sobre elas. (Luiz) 

 

Algumas vezes, depende do que seja. Às vezes tem um exemplo de uma 
reação, ou um modelo, principalmente na parte de ligações. Isso sim. 
(Mário) 

 

 Como já havia acontecido nos resultados sobre critérios de avaliação do livro 

didático, mais uma vez, agora em relação ao emprego desse material, as ilustrações aparecem 

como aspecto muito importante. 

Nossos dados mostram que as ilustrações do livro são, de variadas formas e 

intensidades, exploradas pelos professores de ciências.  
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Como já discutimos anteriormente, além da função estética, as ilustrações 

possuem variadas e importantes funções didáticas, inclusive para a compreensão dos textos.  

 A contribuição das ilustrações para a compreensão da ciência depende da forma 

como elas são apresentadas e também da maneira como elas são exploradas.  

 Como Martins (2002), compreendemos que os conhecimentos acerca da leitura 

das imagens não devem ser tratados como objetos da aprendizagem espontânea do sujeito. 

Como caracterizam objetos de leitura, as estratégias de estudo das ilustrações devem ser 

aprendidas e, portanto, ensinadas.  

 O trabalho de exploração das ilustrações para o ensino de ciências requer 

capacitação dos professores, tanto para a identificação de ilustrações com maior potencial de 

auxilio à compreensão (na seleção dos livros didáticos, inclusive), quanto para o 

desenvolvimento de estratégias de leitura dessas ilustrações junto aos alunos. 

Emprego de textos que relacionam o conhecimento específico a outras áreas 
do conhecimento 

Explorar com os alunos textos que relacionam o conhecimento específico de sua 

disciplina com outros conhecimentos foi avaliada como uma prática sempre ou 

frequentemente realizada por 76% dos professores que responderam ao questionário sobre 

escolha e uso do livro didático.  

Entre os professores entrevistados, a prática da interdisciplinaridade como forma 

de uso do livro didático ficou caracterizada como uma prática cercada de desafios. 

Nos seus depoimentos sobre o uso de textos que relacionam o conhecimento 

específico a outras áreas de conhecimento, os professores entrevistados se remeteram às 

dificuldades de realização de atividades interdisciplinares.  
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As dificuldades apontadas pelos professores geralmente estão associadas à 

indisponibilidade ou falta de tempo para encontro e planejamento com os seus pares 

profissionais.  

Os professores demonstram entender que a prática da interdisciplinaridade requer 

o envolvimento de especialistas de várias disciplinas: 

Trabalho na medida do possível, pois nem sempre é possível. Você não 
consegue encontrar o professor para organizar o projeto. (Mário) 

 

Na opinião do professor Luiz, o trabalho interdisciplinar está ligado à coesão e a 

sua omissão denota a fragmentação da escola: 

Eu acho que a escola é muito fragmentada nesse sentido, por culpa dos 
professores, entre os quais me incluo. Na escola em que trabalho nós não 
fazemos isso de forma muito clara. (Luiz) 

 

Implicitamente, a professora Maíra condiciona o trabalho interdisciplinar à 

necessidade de um acordo que, na sua avaliação, não acontece em sua escola: 

Trabalho de forma isolada, eu sozinha na minha matéria... esse acordo não é 
feito na minha escola. (Maíra) 

 

O professor Carlos associa a dificuldade de se trabalhar interdisciplinarmente às 

limitações formativas e à falta de tempo dos professores: 

Mas trabalhar efetivamente com interdisciplinaridade é muito difícil, por 
vários motivos. A gente não sabe trabalhar direito. E a gente tem as 
limitações.  Quer fazer um bom trabalho que seja realmente interdisciplinar. 
O professor tem que se reunir muito com o outro e se preparar muito para 
fazer o trabalho. Os professores não têm tempo... (Carlos) 

 

O entendimento de que há um caráter coletivo na atividade interdisciplinar 

também se manifesta no depoimento do professor Arilson.  Rompendo com uma tendência 

entre os outros entrevistados, ele declara realizar trabalho interdisciplinar em equipe por 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  154 

influência do livro didático adotado, que incentiva a busca de conhecimento em outras 

disciplinas. 

É. Na própria série estamos trabalhando mais interdisciplinarmente porque o 
livro provoca isso. Você tem que buscar ajuda em outras disciplinas. Acho 
isso interessante também. (Arilson) 

 

O professor também faz alusão a um grupo de colegas da escola que oferecem 

resistência ao trabalho interdisciplinar: 

Então, nós estamos na 5ª, na 7ª e na 8ª (pois na 6ª ainda temos dificuldades, 
não com os professores de ciências, mas com os outros professores que ainda 
têm um pouco de resistência) estamos trabalhando interdisciplinarmente 
numa equipe. (Arilson) 

 

Ao contrário do professor Arilson, a professora Cláudia avalia que a estruturação 

do livro didático adotado não favorece a interdisciplinaridade: 

Em termos de interdisciplinaridade eu tenho um trabalho homérico para 
realizá-la com os colegas e com os alunos dentro da estruturação do livro. 
(Cláudia) 

 

A professora Joana também avalia que o livro didático adotado não fornece apoio 

para o trabalho interdisciplinar, por isso recorre a outras fontes: 

Eu procuro trabalhar e acho importante. Esse livro não me deu apoio para 
trabalhar essa questão. Então, eu busquei em outras fontes. (Joana) 

 

A professora Laura declara trabalhar interdisciplinarmente, tentando estabelecer 

pontes entre o ensino da Física e da Matemática, mas não se vê, em relação à 

interdisciplinaridade, plenamente atendida pelo livro didático: 

A respeito da interdisciplinaridade, quando eu estou trabalhando movimento 
eu faço uma ponte com a Matemática , com a função do primeiro grau ... 
mas o livro atende mais às necessidades de contextualização do que de 
interdisciplinaridade. (Laura) 
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 No caso da professora, é interessante notar que sua iniciativa de trabalhar a Física 

interdisciplinarmente com a Matemática pode estar associada à sua formação, pois ela é 

licenciada em Matemática e, na falta de professor de Física em sua escola, assumiu as aulas 

desta disciplina como um desafio profissional, como ela declarou na entrevista e registramos 

na descrição do perfil da professora. Seus conhecimentos em Matemática provavelmente 

influenciaram na sua segurança para associar o ensino de conceitos de Física à outra área de 

conhecimento independentemente da colaboração de um outro profissional. 

A adoção de uma abordagem interdisciplinar, além de uma possibilidade de 

contextualização dos conteúdos disciplinares, também pode representar uma estratégia para 

superar a fragmentação do conhecimento científico, resultante do trabalho organizado em 

disciplinas estanques e pouco relacionadas em si. 

Apesar da interdisciplinaridade ser compreendida pelo professores como uma 

prática importante, sua realização é marcada por várias dificuldades. Eles não se sentem 

devidamente capacitados para trabalhar segundo essa abordagem interdisciplinar. 

Além disso, por considerarem o trabalho interdisciplinar como uma ação 

essencialmente colaborativa entre os pares, os professores acham difícil implementá-lo numa 

estrutura em que não têm um ambiente que favoreça a troca de saberes e o planejamento de 

ações coletivas. 

Quanto ao livro didático, um dos depoimentos (do professor Arilson) indica que 

essa ferramenta pode exercer papel motivador e de reforço para a adoção da abordagem 

interdisciplinar. Contudo, a opinião da maioria dos outros professores entrevistados é a de que 

o livro didático por eles adotado não fomenta e não auxilia esse tipo de trabalho. 
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O melhor aproveitamento do potencial da abordagem interdisciplinar para a 

superação da fragmentação do conhecimento passa primeiramente pela capacitação dos 

professores para que, compreendendo melhor a proposta, possam se sentir seguros quanto às 

estratégias para concretizá-la. 

Novamente, identificamos a necessidade de se estabelecer nas escolas ambientes 

de trocas de saberes entre os professores, bem como de se garantir a discussão e a elaboração 

de ações coletivas entre profissionais de diferentes disciplinas. Mesmo que o trabalho 

interdisciplinar não tenha necessariamente que ser executado coletivamente, seu planejamento 

e avaliação, num fórum multidisciplinar, conferem mais qualidade ao projeto e mais 

segurança ao professor que o executará. 

 Quanto aos livros didáticos, podem favorecer o trabalho interdisciplinar, 

oferecendo materiais de apoio pedagógico ao professor que sinalizem as possibilidades e a 

importância dessa prática e, sobretudo, adotando uma abordagem contextualizada e 

interdisciplinar. 

Questões do ENEM, de vestibulares e outros concursos  

As formas de uso mais comuns do livro didático, identificadas em nossa pesquisa, 

estão associadas aos exercícios. Entre os exercícios do livro didático, são comuns as questões 

de vestibulares e outros concursos. Também as questões do ENEM, cada vez mais, ganham 

lugar entre os exercícios dos livros didáticos, sobretudo naqueles destinados ao ensino médio. 

Solicitar aos alunos que resolvam questões do Exame Nacional do Ensino Médio 

presentes no livro didático foi avaliado pela maior parte dos professores participantes da fase 

mais quantitativa de nossa pesquisa (63% deles) como uma prática sempre ou frequentemente 

realizada. 
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Entre os professores de ciências para o ensino fundamental a recorrência a este 

tipo de exercício apresenta-se menos frequente do que para as turmas do ensino médio. 

Apenas 51% dos professores do ensino fundamental que responderam ao questionário sobre 

escolha e uso do livro didático declaram propor aos alunos questões do ENEM. 

Essa diferença entre os valores de adesão à atividade no ensino médio e no ensino 

fundamental pode ser explicada tanto pela natureza das questões, que supostamente têm o 

objetivo de avaliar o ensino médio, quanto pela maior ocorrência dessas questões nos livros 

de ensino médio.  

Entre os professores entrevistados, somente o professor Mário, que trabalha com 

ensino de Química no ensino médio, fez menção às questões do ENEM como uma das formas 

de uso do livro didático: 

Eu gosto muito de exercícios... questões do ENEM, eu acho interessante... 
vamos trazer uma lista com exercícios do ENEM, ou do vestibular (Mário)  

 

Durante as entrevistas não houve uma questão direta sobre o uso das questões do 

ENEM ou de outros concursos. Essa forma específica de uso do livro poderia ou não aparecer 

quando nos dirigíamos às estratégias de ensino utilizadas nas aulas, pelos professores.  

O fato de os professores não citarem o uso desses tipos de questões não significa 

que não as utilizem, pois eles declararam explorar regularmente os exercícios do livro e essas 

questões geralmente estão incluídas nesses exercícios, principalmente nas obras para o ensino 

médio. 

Entre professores pesquisados através do questionário sobre escolha e uso do livro 

didático a solicitação para que os alunos façam as questões de vestibulares e outros concursos 

foi avaliada como uma prática sempre ou frequentemente realizada por  79% deles. 
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Entre os professores do ensino fundamental, essa freqüência cai para 72%, o que 

pode ser explicado em parte pela distância temporal entre essa fase escolar e a fase do 

vestibular, pelas peculiaridades das questões e pela maior ocorrência dessas questões nos 

livros do ensino médio. 

 De forma geral, esse grupo de questões é mais usado do que as questões do 

ENEM, inclusive entre os profissionais do ensino fundamental. 

Uma explicação para esse fenômeno de preferência pelas questões de vestibulares 

passa pelo fato delas, até o momento, ainda exercerem um apelo mais explícito ao ingresso no 

ensino superior do que as questões do ENEM. À medida que a prova do ENEM for 

adquirindo papel mais decisivo na seleção para ocupação das vagas de ensino superior, é 

esperado que essa situação se modifique.  

Além disso, outro fator que explica a preferência pelas questões de vestibulares é 

que, enquanto elas são mais sucintas e objetivas, as do ENEM, que comumente integram 

conhecimentos sobre vários conteúdos, geralmente são mais extensas e requerem mais tempo 

e habilidades para serem resolvidas. 

Com as mudanças que vêm ocorrendo e com as que estão previstas para os 

sistemas de seleção para o preenchimento das vagas nas instituições de ensino superior, 

sobretudo a substituição de vestibulares institucionais pela prova do ENEM, é de se esperar 

que estas questões alcancem maior importância no emprego do livro didático. 

Nos depoimentos dos 8 professores entrevistados só encontramos 2 menções ao 

uso das questões de vestibulares. 



 
Alguns Aspectos que Influenciam a Escolha e o Uso do Livro Didático pelos Professores das Ciências Naturais na Educação Básica 

Luciana Campos Miranda  
 

Resultados e Análise dos Dados 
 

 

  159 

A professora Maíra considera que, dentro da lógica de progressão dos níveis de 

dificuldade dos exercícios, as questões de vestibulares devem ser feitas depois de outros tipos 

de exercícios: 

Mas acho que as questões de vestibulares são difíceis de usar num primeiro 
momento. Então é bom ter exercícios de estudo dirigido mesmo, dos textos 
do livro, e depois, à medida que os alunos vão agregando mais idéias, então 
poderão passar para as questões de vestibular.(Maíra) 

 

Ao falar das atividades do livro que mais usa, o professor Mário cita as questões 

de vestibulares: 

Tem que ter questões de vestibulares... (Mário) 

 

Novamente, lembramos que não podemos inferir que os professores não usem as 

questões de vestibulares por não citá-las entre as formas de uso do livro mais utilizadas por 

eles. Afinal, essas questões configuram um tipo de exercício muito frequente nos livros 

didáticos, principalmente nos de ensino médio, e a resolução dos exercícios se configura 

numa forma de uso do livro didático muito importante entre os professores de ciências 

naturais. 

Esses resultados também sinalizam que de um modo geral o ensino de ciências no 

ensino fundamental é menos influenciado pelas pressões associadas aos vestibulares, aos 

concursos e ao ENEM. Contudo, não podemos afirmar que essas pressões, mais típicas do 

ensino médio, não estejam também presentes no ensino fundamental. Ao contrário, as 

preocupações com a inserção no mercado profissional, cada vez mais precoces, constituem 

um contexto cada vez mais propício à inclusão dessas pressões nas fases inicias do ensino. 
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Discussão das atividades experimentais 

Chama-nos a atenção o fato de a frequência de discussão de atividades 

experimentais do livro ser maior do que a de realização das mesmas. Cerca de três quartos 

(72%) dos professores pesquisados através do questionário sobre escolha e uso do livro 

didático declararam fazer com os alunos, sempre ou frequentemente, a discussão dessas 

atividades propostas no livro. Apesar dessa alta frequência de discussão das atividades 

experimentais, a realização das mesmas não aparece como uma das práticas mais freqüentes 

entre os professores pesquisados. 

Duas hipóteses explicativas para esse fenômeno podem ser exploradas. A primeira 

é que algumas propostas de experimentos não são realizadas, mas são discutidas pelos 

professores. A segunda é que a frequência de discussão declarada pelo professor se relaciona 

às atividades experimentais realizadas e não à ocorrência das propostas de atividades 

experimentais no livro didático. Ou seja, de acordo com essa segunda hipótese, mesmo que as 

atividades experimentais sejam raramente realizadas, quando acontecem são discutidas pelo 

professor. 

Entre os depoimentos dos professores entrevistados não houve menção à prática 

de se discutir atividades experimentais do livro que não foram executadas. 

Na seção que trata das formas menos frequentes de uso do livro didático, 

apresentaremos os resultados sobre a realização das atividades experimentais. 

Atividades investigativas  

Entre os professores pesquisados através do questionário sobre escolha e uso do 

livro didático, 62% deles disseram que realizam as atividades investigativas sempre ou 

frequentemente.  
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Entre os que foram entrevistados, apenas o professor Arilson declarou que esse 

tipo de atividade constitui uma das formas de uso do livro didático utilizadas por ele: 

Trabalho a parte das práticas, das atividades investigativas propostas. 
(Arilson) 

 

O professor Arilson tem uma característica distinta dos demais entrevistados que 

talvez possa explicar sua manifestação solitária de adesão à prática das atividades 

investigativas. Como já registramos na apresentação do perfil do professor, ele trabalha como 

professor de laboratório há vários anos e recentemente fez um curso de especialização em 

ensino de ciências por investigação que, segundo ele, o despertou para a importância das 

atividades investigativas.  

A professora Maíra declara que não tem as atividades investigativas como prática 

regular por causa das dificuldades dos alunos com a realização desse tipo de atividade: 

Pelo menos nas turmas em que trabalho, os estudantes não conseguem 
acompanhar muito. Então, não trabalho essa questão da investigação com 
eles, não. (Maíra) 

 

De um modo geral, as atividades investigativas não se constituem num ponto 

muito abordado pelos professores entrevistados.  

Como já havíamos discutido na seção de resultados sobre os critérios de seleção 

do livro didático, mesmo entre a comunidade acadêmica, não existe um consenso sobre a 

definição de atividade investigativa. No senso comum, a compreensão da atividade 

investigativa no ensino de ciências ainda está muito ligada à ideia de experimento, de método 

científico tradicionalmente ensinado, ou de aula prática. Contudo, os cursos de formação e 

capacitação de professores de ciências começam a introduzir outros parâmetros para a 

discussão do caráter investigativo de uma atividade pedagógica.  Essa falta de consenso na 
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definição do que caracteriza uma atividade investigativa, certamente implica numa 

insegurança dos professores para problematizarem esse tipo específico de atividade. 

AS FORMAS MENOS FREQÜENTES DE USO DO LIVRO DIDÁTICO  

Emprego dos textos que tratam da história do conhecimento científico 

Entre os professores que responderam ao questionário sobre escolha e uso do livro 

didático, 59% deles declararam que nas aulas os textos que tratam da história do 

conhecimento científico são sempre ou frequentemente explorados por eles. Essa é a mesma 

porcentagem de professores que consideram a abordagem dos aspectos históricos do 

conhecimento científico um aspecto muito importante na seleção do livro didático. Entre as 

15 modalidades de uso do livro didático citadas no questionário, a prática de explorar os 

textos com abordagem histórica do conhecimento científico se encontra no 5º lugar entre as 

atividades raramente ou nunca realizadas. 

Para os professores entrevistados a abordagem histórica do conhecimento 

científico assume status bem diferenciados entre si.  

Ao falar da abordagem histórica do conhecimento científico nas aulas e da 

utilização do livro didático para trabalhar esse aspecto da ciência, apenas um professor 

declarou que trabalha regularmente a história do conhecimento científico através do livro 

adotado. 

Os depoimentos dos professores entrevistados se dividiram em relação à 

importância dada a essa abordagem, à prática desse tipo de abordagem e à avaliação que 

fazem do atendimento a essa abordagem pelo livro didático adotado.  

O professor Arilson acha que abordar a história do conhecimento científico é uma 

prática importante. Ele faz uso desse tipo de abordagem em seu trabalho com os estudantes. 
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E, mais uma vez, manifesta identificação com a obra adotada e julga que o livro o contempla 

em sua prática pedagógica: 

Eu acho que a história da ciência, como ela surgiu como ciência humana, eu 
acho fundamental. Eu sempre trabalhei e sempre achei fundamental. Esse é 
um outro motivo pelo qual eu gosto da coleção... trabalha, aborda a história 
do conhecimento científico, que os outros livros não abordam. (Arilson) 

 

Diferentemente do professor Arilson, o professor Carlos declara que o livro 

didático por ele adotado não contempla a abordagem da história do conhecimento científico e 

reconhece que esse não foi um aspecto observado na escolha do material. O professor declara 

que em função da falta de tempo não trabalha a história do conhecimento científico, apesar de 

tentar pontualmente inseri-la nas aulas: 

Não posso dizer que o livro contempla isso, mas eu também não procurava 
isso. Na verdade o que eu faço é...  por uma questão de tempo...., eu tento 
costurar as coisas à medida que vão aparecendo nos nossos conteúdos. 
Então, onde dá para entrar com a parte histórica a gente entra, mas não dá 
para dizer que eu trabalho com a história da ciência, de jeito nenhum. 
(Carlos) 

 

A professora Joana considera que a história do conhecimento científico tem 

importante papel no entendimento da natureza da ciência por favorecer a visão da ciência 

como construção humana. 

 Ainda assim, Joana reconhece que pouco trabalha a abordagem histórica e julga 

que esse é um aspecto deficientemente tratado nos livros didáticos: 

Bom, acho importante dar esse tipo de informação para o aluno saber que 
ciência é uma construção humana. Mas eu exploro pouco. O livro também 
tem poucos elementos para isso, pois, na verdade, quando se fala em história 
da ciência, o que os livros fazem é contar um pouco da história do sujeito e 
trabalha pouco o contexto e as discussões envolvidas. Como se as 
descobertas fossem estanques. (Joana) 

 

Como a professora Joana, o professor Mário e a professora Cláudia consideram 

importante trabalhar a história do conhecimento científico.  
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Por não se verem atendidos em relação à história do conhecimento científico no 

livro didático, Mário e Cláudia se utilizam de diversas fontes como subsídio para trabalharem 

com essa abordagem da ciência: 

Eu acho importante e trabalho a história da Química, mas, nenhum dos livros 
adotados me atende. Normalmente o que acontece é que a gente pega um 
pedacinho de um texto, depois um outro e faz uma montagem. (Mário) 

 

Eu sou obrigado a completar essa estrutura histórica trazendo livros de 
outras áreas, ou seja, para-didáticos, que mostrem questões históricas 
envolvidas. (Cláudia) 

 

A professora de Biologia e Ciências, Maíra, declara que já trabalhou com os 

aspectos históricos de um determinado conteúdo científico, mas segundo ela a orientação da 

escola é de dar preferência a outras abordagens: 

Já trabalhei. Ano passado. A história dos modelos atômicos, eu geralmente 
gosto muito de falar aquilo com os alunos. Só que, pelo que o pessoal fala, 
pelo consenso da reunião que teve no início do ano para falar desse assunto, 
eles disseram que não é muito interessante trabalhar desse jeito com os 
alunos. É para trabalhar mais as questões práticas, o cotidiano. Não muito a 
história da ciência. (Maíra) 

 

O professor Luiz avalia que, apesar de importante, a abordagem histórica da 

ciência é cansativa para os alunos: 

Eu acho importante, mas percebi que, para boa parte dos alunos, é muito 
cansativo... os alunos se interessam mais em saber em que aquilo vai ser útil, 
onde se insere em sua vida, do que como foi construído. Já trabalhei alguns 
projetos, e normalmente quando passo a trabalhar a história da Química 
naquele conteúdo, essa é a parte em que os alunos ficam muito fechados. O 
livro adotado aborda a história da Química, mas outros livros abordam mais. 
Acho que esses livros seriam cansativos para os alunos, apesar de serem 
bons para os professores. (Luiz) 

 

 Esses resultados mostram que a importância da abordagem histórica do 

conhecimento científico não é totalmente compreendida nas escolas, seja pelos estudantes, 

pelos professores ou pela equipe pedagógica. 
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 Nossos resultados também apontam que na avaliação dos professores os livros 

didáticos abordam de forma deficiente ou inadequada a história da ciência. 

Ao discutirmos os resultados a respeito dos critérios de escolha do livro didático, 

já tratamos da importância da história da ciência na compreensão da natureza da ciência e na 

identificação dos estudantes com a ciência. 

 Para que o livro didático se preste às funções atribuídas à história do 

conhecimento científico, ele deve apresentar as controvérsias da ciência e revelar as 

influências sociais na construção dos conhecimentos científicos, relacionando a produção e a 

seleção desses conhecimentos à sociedade e à tecnologia.   

Abordagens factuais, indutivistas, sem apresentação da simultaneidade e disputa 

entre teorias, favorecem visões equivocadas acerca da natureza da ciência e podem afastar o 

interesse dos estudantes em relação aos estudos de ciências.  

Além de livros didáticos mais adequados, a capacitação pedagógica também pode 

favorecer o trabalho dos professores na abordagem da história da ciência. 

 Essa capacitação deve consolidar sua compreensão a respeito da importância 

desse tipo de abordagem, de forma que o professor seja capaz de contornar as pressões da 

escola para priorizar outras abordagens. A formação pedagógica também deve capacitar o 

professor para selecionar estratégias que vençam a resistência dos alunos em relação ao 

estudo da história dos conhecimentos científicos. 

Leitura do manual do professor  

Contraditoriamente, apesar das orientações do manual do professor terem sido 

julgadas como um critério importante para a escolha do livro didático, a leitura do manual de 

orientação do professor antes do planejamento das aulas não se configura como uma das 
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atividades mais frequentes entre os professores que participaram da primeira fase da nossa 

pesquisa. Desse grupo, 42% nunca ou raramente leem o manual do professor antes de planejar 

suas aulas. Dentre as quinze práticas avaliadas, essa é a quarta atividade mais avaliada como 

raramente ou nunca realizada. 

Entre os depoimentos dos professores entrevistados, a respeito das formas como 

empregam o livro didático, também não houve nenhuma declaração a respeito da leitura do 

manual do professor antes ou durante o planejamento de alguma atividade escolar.  

Como os dados sobre os critérios de seleção do livro didático já haviam apontado, 

o manual do professor ainda pode avançar no sentido de tomar lugar como uma ferramenta de 

auxílio ao trabalho docente, bem como da formação em serviço. Por outro lado, podemos 

inferir também que não recorrer à leitura do manual antes de planejar as aulas seja um 

elemento que tenha explicação no exercício da autonomia do professor frente ao livro 

didático. Essa autonomia está manifesta numa tendência de, cada vez mais, o professor deixar 

de seguir o livro didático como um guia curricular e passar a usá-lo com ferramenta 

pedagógica, como instrumento de auxílio ao desenvolvimento de seu trabalho. Essa tendência 

manifestou-se também nos resultados referentes à subversão da sequência de conteúdos 

proposta no livro didático, como veremos a seguir. 

Adoção da sequência de conteúdos proposta pelo livro 

Quando se trata da sequência de conteúdos proposta no livro, 56% dos professores 

que responderam ao questionário sobre escolha e uso do livro didático declararam que sempre 

ou frequentemente seguem a ordem proposta. Por outro lado, 44% dos professores avaliam 

essa prática como rara ou nunca realizada. A partir desses dados, a prática de seguir a ordem 

de conteúdos proposta no livro didático se posiciona em 3º lugar no ranking das atividades 

avaliadas na primeira fase da pesquisa como raramente ou nunca realizadas.  
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Na segunda fase de nossa pesquisa, durante a entrevista, encontramos como uma 

constante a flexibilidade dos professores em relação à sequência de conteúdos proposta pelo 

livro didático.  

O professor Arilson, que em outro depoimento já tinha revelado que na sua 

percepção os livros didáticos permanecem os mesmos com o passar das décadas, declara que 

só passou a adotar a seqüência do livro quando encontrou um livro com o qual se identificou: 

Pois é, essa coleção tem uma proposta diferente, que eu achei interessante. E 
até então, eu não seguia as sequências propostas nos livros, que são todos 
iguaizinhos. (Arilson) 

 

O depoimento do professor é um exemplo de situação em que a resistência à 

sequência proposta pelo livro está associada ao desejo de inovação e demonstra certa 

autonomia do professor em relação ao livro didático. Por outro lado, a decisão intencional de 

adotar a sequência de um livro diferente, com cuja proposta ele se identifica, também é uma 

atitude crítica e uma manifestação de exercício da autonomia desse professor frente ao 

material com o qual trabalha. 

Ao contrário do professor Arilson, que encontrou um livro com o qual se 

identifica, a professora Cláudia não segue a ordem de conteúdos proposta no livro por não se 

identificar com ele. Seu depoimento revela que a falta de identificação está relacionada ao 

fato de a escolha do livro ter sido realizada hierarquicamente. Nesse depoimento a professora 

se refere ao livro adotado em uma escola, em que os professores não foram envolvidos no 

processo de seleção: 

Na escola em que o livro foi escolhido hierarquicamente, em que eu não 
concordo com a sequência e eu troco a sequência. (Cláudia) 

 

O professor Carlos adota ou não a sequência de conteúdos proposta pelo livro 

dependendo da obra adotada, da série com a qual trabalha e do seu planejamento: 
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Na 1ª série eu sigo a sequência de conteúdos proposta pelo livro, no caso 
dessa obra especificamente. No 2º ano, eu faço inversão, de acordo com meu 
planejamento. (Carlos) 

 

As professoras Maíra e Joana têm posturas flexíveis em relação à sequência de 

conteúdo proposta pelo livro didático. Em seus depoimentos, elas atribuem o exercício dessa 

flexibilidade à proposta curricular da Secretaria de Estado da Educação: 

Bom, agora com o CBC, nós estamos mais alternativos em relação à 
sequência proposta no livro. No ensino médio, não seguimos mesmo. A 
gente segue de acordo com a proposta recursiva. Tendo em vista a seleção de 
conteúdos do CBC, nós selecionamos, e nós não seguimos a sequência do 
livro. (Maíra) 

 

Atualmente, eu sigo a estrutura proposta pelo CBC que, justamente, é 
diferente da estrutura em que o livro é construído, pois no 1º ano deve se 
passear pelos vários campos da Física. (Joana)  

 

Os professores Luiz, Mário e Laura também se manifestam flexíveis em relação à 

sequência de conteúdos proposta no livro didático:  

Planejo a partir do livro didático, mas não seguindo a ordem que está no 
livro. Por exemplo, se o capítulo 4 aborda reações químicas e o 9 aborda 
ligações, e eu considero mais importante, naquele momento trabalhar antes 
as ligações químicas, eu saio da proposta do livro e trabalho o capítulo 9 
antes do capítulo 4. Mas isso é previsto antecipadamente no planejamento. 
(Luiz) 

 

Em função da carga horária eu adapto. O conteúdo é mais dinâmico do que 
seria seguir a seqüência do livro, até por necessidade imposta por nossa 
realidade. (Mário) 

 

Não sigo muito a sequência do livro, não. (Laura) 

 

Adotar uma sequência de conteúdos diferente da proposta do livro é uma prática 

que pode estar associada a um elemento conservador ou inovador.  
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Identifica-se um elemento conservador quando o professor resiste às mudanças 

propostas pelo livro para se deter a uma sequência com a qual ele já trabalha e tem certa 

familiaridade.  

O elemento inovador, ou uma abertura para inovação, se manifesta quando diante 

de um livro que propõe uma sequência tradicional o professor prefere praticar uma seqüência 

que de acordo com suas crenças pedagógicas seja inovadora e produtiva. 

Segundo Cassab & Martins (2008), 

 “...outros sentidos podem ser atribuídos ao livro... além daqueles que 
enfatizam o submetimento do docente ...e caracterizam o livro como 
controlador da produção de sentidos. No momento que os professores 
problematizam a importância da organização dos conteúdos no livro didático 
parecem revelar que não estão subjugados ao livro na sua prática cotidiana. 
Não é a sequência dos textos no livro que determina quais serão os 
conteúdos estudados, mas o professor e também o aluno ao expressar seus 
interesses ao longo do processo de ensino-aprendizagem.” (CASSAB & 
MARTINS, 2008, p. 11) 

 

Nossos resultados corroboram o trabalho de Cassab & Martins (2008) e 

acrescentam novidades às pesquisas em educação que apontam o livro didático definidor e 

cristalizador das sequências em que os conteúdos são ensinados. Esses resultados também 

corroboram a tendência, já identificada por Megid Neto & Fracalanza (2003), de que 

professores cada vez mais deixam de usar o livro didático como manual e passam a utilizá-lo 

como material de apoio. 

A flexibilidade dos professores em relação à sequência de conteúdos apresentada 

no livro didático indica um avanço aos diagnósticos obtidos em outras pesquisas que 

revelavam o livro didático como guia curricular. Diferentemente do que foi diagnosticado em 

pesquisas anteriores (STERN & ROSEMAN, 2004; FINZI & FALJONI-ALARIO, 2006 e 

ANDRADE et al, 2006), os professores pesquisados demonstram não se submeterem 

passivamente à seqüência de conteúdos proposta no livro didático.  
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A tomada de decisão sobre seguir ou não a ordem em que os assuntos são tratados 

no livro didático é permeada por diversos fatores. Sobre essa decisão existe a influência da 

percepção que os professores têm sobre a melhor forma de abordar os conteúdos, da proposta 

pedagógica do profissional e da sua apropriação acerca da proposta pedagógica da escola. 

Essa autonomia do professor no estabelecimento de sequências de conteúdos 

independentes do livro didático sinaliza uma mudança de postura ostensivamente 

recomendada pelas orientações oficiais para a educação e reproduzida também nas propostas 

curriculares regionais.  

Como já havíamos discutido anteriormente, as orientações oficiais para a 

educação recomendam a construção de um currículo sobre algumas bases comuns, porém 

atendendo à demanda local. Não existe, portanto, uma sequência (ou um conjunto fixo) de 

conhecimentos a serem trabalhados. Além disso, essas mesmas orientações criticam o ensino 

livresco e aponta a autonomia do professor em relação ao livro como uma competência que 

beneficia o currículo dinâmico e adequado à demanda local. 

A noção de currículo como algo que se constrói para uma comunidade específica 

e com a participação dos atores dessa comunidade justifica nas propostas curriculares 

nacionais a contemplação das demandas locais para o estabelecimento dos conteúdos que 

devem se agregar aos conteúdos básicos comuns na construção da proposta curricular da 

escola. 

O entendimento de que não existe um currículo natural e de que, ao contrário, o 

currículo é construído socialmente, implica na defesa da participação ativa do professor como 

co-autor desse currículo.  
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É então, nesse contexto, em que o professor é oficialmente chamado a participar 

ativamente na construção da proposta curricular da escola, que encontramos dados que 

mostram professores de ciências exercitando a autonomia frente ao livro, pelo menos em 

relação à decisão de seguir ou não a sequência de conteúdos proposta. 

Realização das atividades experimentais  

A despeito de serem consideradas como critério muito importante na seleção do 

livro didático, ou de aparecerem como frequentemente discutidas pelos professores 

pesquisados na primeira fase de nossa pesquisa, as atividades experimentais propostas no 

livro didático não estão entre as mais frequentemente realizadas pelos pesquisados pelo 

questionário sobre escolha e uso do livro didático.  

Entre os professores que participaram de nossa pesquisa respondendo ao 

questionário, 56% declaram que sempre ou frequentemente realizam as atividades 

experimentais. Essa prática ocupa a 2ª posição entre as raramente ou nunca realizadas. 

Nas entrevistas, a realização dessas atividades aparece mais como descritora de 

uma boa aula de ciências do que como uma prática frequente na sala de aula.  

Alguns depoimentos citam a realização de atividades experimentais como uma 

prática realizada e outros pontuam dificuldades na realização das mesmas. 

O professor Arilson é responsável pelas aulas de laboratório e usa o livro didático 

como fonte de atividades experimentais ou como fonte de textos a partir dos quais ele elabora 

atividades experimentais: 

Às vezes, eu uso um texto, mas elaboro uma outra atividade experimental, 
pois os professores de teoria também estão utilizando as atividades do livro. 
(Arilson) 
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Para o professor Carlos, que trabalha em uma escola particular, os livros 

didáticos, entre diversas fontes, também são referências para elaboração dos roteiros de suas 

frequentes aulas práticas no laboratório: 

... nessa escola em que trabalho, o laboratório é muito bem montado e tem 
uma estudante de Química que é técnica lá. Então, é viável fazer essas aulas 
práticas todas no laboratório porque tem quem prepare as aulas com 
antecedência, confira o material e troque as bancadas nos intervalos entre as 
aulas. Na realidade em que eu vivo, uso sempre o laboratório, sempre que eu 
posso ... para elaborar os roteiros, uso muita coisa, inclusive livros 
didáticos... (Carlos) 

 

Para a professora Maíra, a aula prática é uma forma de chamar a atenção dos 

alunos: 

Tem que ter alguns elementos que chamem atenção dos alunos para aquilo. 
Pode ser uma aula prática... (Maíra) 

 

Mas, ao ser questionada sobre a realização das aulas práticas, a professora Maíra 

diz que raramente realiza esse tipo de aula. A falta de laboratório e a imaturidade dos alunos 

são os motivos expostos por ela para não realizar com frequência as atividades que ela 

considera importante: 

É raro. Não é comum porque na minha escola não tem laboratório. E no 
ensino fundamental é difícil a questão da maturidade do aluno para atividade 
prática. É muito difícil despertar uma disciplina nesses alunos. Mas já fiz 
algumas, sim. Agora, com o ensino médio, sempre que possível, eu gosto de 
fazer atividades práticas. (Maíra) 

 

O professor Luiz também considera importante a realização das atividades 

práticas e diz que tenta fazer, sempre que possível, as atividades propostas no livro didático. 

O material disponível na escola, outra vez, aparece como um parâmetro para a escolha das 

atividades: 

... acho que uma boa aula de ciências deve ser uma fusão de todos os tipos de 
aula.. deve ser uma aula teórica ... mas também uma aula prática ... não 
posso fazer todas as práticas. Preciso escolher. Eu seleciono pelo tempo que 
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eu tenho, pelo material disponível na escola.  Eu já trabalhei em um colégio 
técnico seguindo a proposta exata do livro. (Luiz) 

 

O depoimento do professor Mário aponta algumas dificuldades para a realização 

das atividades práticas, mas revela também artifícios usados por ele para garantir esse tipo de 

aula. Alguns fatores identificados no depoimento como dificultadores da realização das aulas 

práticas são o tamanho pequeno dos laboratórios, o número excessivo de alunos nas turmas e 

a falta de tempo para preparar as aulas:  

Mas aí tem o problema de você ter um laboratório pequeno. Se você tem 
uma turma de 40 alunos, leva a metade, a outra metade fica na sala. Não tem 
tempo para preparar. (Mário) 
 

 O professor fala também sobre a frequência que ele julga ideal para a realização 

das aulas práticas e como seria o ambiente adequado para esse tipo de trabalho: 

Mas o ideal seria que a gente tivesse o laboratório pelo menos uma vez por 
semana. E dentro da sala de aula, uma sala ambiente em que tivesse, como 
no Colégio ..., que tem pia, tem estrutura para que a aula possa acontecer ali 
mesmo. Então, o ideal é que a gente tivesse uma sala ambiente. Talvez nem 
fosse um laboratório, mas que tivesse alguns artifícios para a fazermos 
algumas práticas demonstrativas, e um maior acesso ao laboratório. Acho 
que ajudaria demais. (Mário) 

 

 A importância que o professor Mário atribui à aula prática está ligada à sua crença 

de que este tipo de atividade, além de chamar atenção dos alunos, propicia a eles maior 

compreensão e significação dos conhecimentos: 

Quando o menino vê, ele muda totalmente a sua relação com a ciência. 
Quando ele vê, pega e faz. Acho que chama a atenção e facilita. Por 
exemplo, ele está calculando concentração, ele fica ali no vazio. Daí ele vai e 
prepara uma solução e vê quanto ele colocou. Então dá um sentido maior. 
(Mário) 

 

Dada a importância das atividades práticas para o professor Mário, ele procura de 

diferentes formas de garantir esse tipo de atividade no cotidiano das aulas:  
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Eu tenho procurado, claro que dentro das limitações. Mas sempre gostei de 
laboratório. Às vezes, vou antes do horário, faço as práticas, testo. Nos 
projetos das escolas, eu tento incluir alguma coisa de laboratório, pois daí 
não será todo mundo que eu vou contemplar, mas pelo menos eu vou 
trabalhar alguma coisa com esse aluno, ao invés de trabalhar no projeto um 
outro tema, eu ponho alguma coisa relacionada com a Química. (Mário) 

 

Mesmo em condições adversas, o professor procura levar os alunos ao laboratório 

com uma periodicidade mínima ou, quando a disponibilidade de tempo impede a visita, ele 

desenvolve as práticas na própria sala de aula.  O livro didático é usado como fonte para 

elaboração das aulas: 

Nas três escolas em que eu trabalho, existe o laboratório. Não são aqueles 
grandes laboratórios, mas existem os espaços onde você pode, pelo menos, 
conhecer os materiais, a vidraria, as práticas mais simples. Então, é possível 
trabalhar alguma coisa.  

Claro que não dá para ir toda semana. Pelo menos uma vez por mês, ou 
dentro do bimestre, tem lá um trabalho que inclui a ida ao laboratório.  

E quando é inviável mesmo, pois já passei por uma situação em que só tinha 
uma aula por semana, aí eu levava para a sala alguma coisa ... dependendo 
do livro ...ele tem, por exemplo, algumas práticas. Daí eu divido a turma e 
cada grupo faz uma. (Mário) 

 

O professor Mário revela que a complexidade das atividades propostas no livro 

didático também se constitui em um impedimento à sua realização: 

...o livro da prefeitura, apesar da gente ter escolhido, é um livro muito 
complexo... Eu trabalho muito as questões dos textos lá, mas a questão das 
práticas não dá para trabalhar. E no livro do estado não tem. (Mário) 

 

O “livro do estado”, aqui citado pelo professor Mário como o livro que não 

apresenta proposta de atividades práticas, é o livro que foi enviado à escola pelo PNLEM a 

despeito dos professores terem escolhido outro título. Portanto, a adoção de um livro sem 

propostas de atividades experimentais não foi opção do grupo dos profissionais dessa escola. 

A professora Cláudia também considera importantes as aulas práticas e procura 

contornar as dificuldades relativas à sua realização. Em situações de privação, ela já criou os 
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materiais juntamente com os alunos ou pediu a eles que os providenciassem. Na falta de 

laboratório, a sala de aula se tornava o local de realização das práticas: 

...eu gosto de dividir a carga horária para aulas teóricas e para aulas de 
laboratório. Em algumas escolas eu enfrentei desafios e resistência ... pois o 
laboratório de ciências é oneroso. Algumas escolas particulares bloqueavam 
o material e em escolas públicas o material, ou era criado por mim e pelos 
alunos, ou era trazido pelos estudantes. Tinha escolas que não tinham o 
laboratório. Então, trabalhávamos na sala de aula e eu montava os kits.  
Fizemos várias coisas para adequar à precariedade das condições de ensino. 
(Cláudia) 

 

A professora Cláudia utiliza diversas fontes para elaborar os roteiros das 

atividades, inclusive o livro didático. A falta de material aparece nesse depoimento como uma 

dificuldade para se realizar as práticas propostas no livro. Outro motivo para não dar 

preferência às práticas propostas pelo livro didático é o uso de outras atividades com as quais 

a professora já tem experiência e julga mais adequadas: 

Grande parte tem como fonte a literatura clássica, livros do BSCS, que era 
um programa de Biologia colocado pelos europeus e norte americanos na 
época do Brasil tecnicista. Eles trazem manuais de laboratório muito bons. 
Tem alguns programas das décadas de 50 e 60, e alguns de 80 e 90 também. 
E uso coletâneas de materiais de livros de Biologia, que trazem fragmentos, 
finais de capítulo com experimentações, que eu reuni em uma apostila. E 
tem uma apostila básica de laboratório também, de um cara que virou 
político, cujo nome me esqueci, que montou um material de laboratório 
muito bom, por exemplo, em relação a normalização e comportamento 
dentro do laboratório. Às vezes, uso as práticas do livro didático, às vezes 
não. Porque, às vezes, falta material ou porque tenho práticas já montadas 
que atenderiam um leque maior de conhecimento. (Cláudia) 

 

A professora Laura cita a importância das aulas práticas quando descreve uma boa 

aula, mas declara que não as realiza em função do limite de tempo: 

E também acho importante a parte prática. Se o aluno pudesse experimentar 
algumas coisas da Física...  Não realizo aulas práticas. Com duas aulas por 
semana eu acho que fica um pouco difícil trabalhar essa aula prática... 
(Laura) 
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Apesar de considerar difícil a realização das atividades práticas em turmas 

numerosas, a professora Joana realiza, ainda que não frequentemente, esse tipo de atividades 

com seus alunos e inclusive ela cita um exemplo de atividade proposta pelo livro que foi 

realizada: 

Eu acho importante as aulas práticas, mas realizo com pequena 
frequência...demandam um esforço muito grande. Numa sala de 45 alunos, 
trabalhar em dinâmica de grupos é mais complicado ... no tópico de energia 
potencial elástica, nós realizamos a atividade proposta no livro... (Joana) 

 

Propor aos alunos atividades experimentais sugeridas pelo manual do professor 

foi declarada como uma prática sempre ou frequentemente realizada por 53% dos professores 

que responderam ao questionário sobre escolha e uso do livro didático. Apesar de essa 

porcentagem representar a maioria dos professores que responderam ao questionário, entre as 

15 modalidades de uso do livro didático sugeridas no questionário, essa prática ocupa o 1º 

lugar entre as raramente ou nunca realizadas. 

Nos depoimentos dos professores entrevistados não há nenhuma alusão ao manual 

do professor como fonte de consulta para o planejamento de atividades ou das aulas. Dessa 

forma, também não apareceu nenhum depoimento sobre o uso do manual do professor 

enquanto fonte de atividades experimentais. 

De um modo geral, esses resultados revelam tensões entre o que os professores 

consideram importante e o que eles realizam nas suas aulas. 

Apesar de ser considerada muito importante pelos professores, tanto para a 

seleção dos livros didáticos, quanto para a configuração de uma boa aula, a realização de 

atividades experimentais se constitui como um desafio à superação de várias dificuldades. 
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Nos depoimentos dos professores, aparecem como dificuldades concernentes à 

realização das atividades experimentais: a falta de materiais e estrutura adequados, a falta de 

tempo para a preparação prévia das aulas, a imaturidade dos alunos, o número excessivo de 

alunos em uma sala de aula, a complexidade das práticas propostas nos livros, as cargas 

horárias reduzidas e até a ausência de propostas de atividades experimentais no livro adotado. 

Contudo, a despeito das dificuldades enumeradas pelos professores entrevistados 

em nossa pesquisa para a realização das aulas experimentais, eles manifestam se esforçarem 

para contorná-las e prover aos alunos a experiência de realizar esse tipo de atividades. 

Para garantir aos alunos essas experiências, que eles julgam importantes no ensino 

de ciências, os professores se mobilizam de diversas formas como, por exemplo, pesquisando 

em diversas fontes propostas de atividades experimentais, improvisando materiais e espaços e 

até dividindo as turmas de alunos, se desdobrando entre sala de aula e laboratório, num 

mesmo horário, para contornar o problema dos laboratórios pequenos e do grande número de 

alunos. 

Vários trabalhos tratam da importância das atividades práticas no ensino de 

ciências. Trabalhos recentes (CAVALCANTE & SILVA, 2008; ROSSASI & POLINARSKI, 

2009 e MAMPRIN, 2009) abordam as contribuições das atividades experimentais para o 

ensino de ciências, investigam em que medida essas atividades são usadas nas aulas e 

mostram as razões apontadas pelos professores para não executarem-nas em suas aulas. Esses 

trabalhos apontam para resultados que são corroborados pelos resultados de nossa pesquisa. 

Para Cavalcante & Silva (2008), as atividades experimentais favorecem o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, pois podem propiciar meios de motivá-los e 

envolvê-los aos temas estudados, proporcionando a compreensão e a interpretação de 

fenômenos do seu dia-a-dia. Segundo as autoras, para favorecerem a formação e o 
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desenvolvimento do pensamento científico e das atitudes dos estudantes, as atividades 

experimentais precisam ser trabalhadas como um processo de investigação dirigida que 

promovam o teste das concepções prévias existentes dos alunos, no sentido de fornecer uma 

evolução conceitual e metodológica adequada. 

Tomando como ponto de partida a importância que atribuem às atividades 

experimentais para a aprendizagem das ciências, Cavalcante & Silva (2008) examinaram as 

concepções de ensino-aprendizagem e experimentação no ensino de ciências (Química, Física 

e Biologia) de professores graduados e professores ainda em formação inicial. As concepções 

foram classificadas em quatro modelos didáticos de ensino: tradicional, tecnicista, 

espontaneísta e alternativo. As autoras verificaram que, entre os professores mais experientes, 

prevalecem concepções que caracterizam o modelo tradicional. Já entre os que estão em 

formação inicial de Física e Biologia há uma divisão entre concepções do modelo tradicional 

e do alternativo. E entre os docentes em formação inicial de Química prevalecem concepções 

do modelo alternativo. 

Contudo, segundo Cavalcante & Silva (2008), mesmo os docentes que afirmam a 

importância e a necessidade das atividades experimentais, na maioria das vezes, acabam não 

as realizando. Para explicarem essa discordância, as autoras discutem a falta de clareza acerca 

do papel dos experimentos no ensino de ciências. De acordo com as autoras, os professores 

ainda atribuem às aulas experimentais objetivos, tais como: a motivação, o desenvolvimento 

de atitudes científicas, técnicas laboratoriais e o adestramento no método científico. 

Entretanto, não se preocupam com a formação de conceitos e com desenvolvimento de 

habilidades e competências. Assim, para Cavalcante & Silva (2008), prevalece entre os 

professores a visão simplista da experimentação, em que o principal objetivo é o de motivar 
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os alunos, melhorando assim as aulas e levando à aquisição de conhecimentos e técnicas 

científicas. 

Rossasi & Polinarski (2009) também consideram as aulas práticas como 

modalidades didáticas de importância fundamental no ensino de Biologia, uma vez que 

fornecem aos estudantes contato direto com os fenômenos, manuseio de equipamentos, 

observação de organismos e a possibilidade de enfrentar resultados imprevistos, que desafiam 

sua imaginação e raciocínio. Segundo os autores, nessas aulas o envolvimento e o grau de 

liberdade de ação dos estudantes podem variar de acordo com a forma de proposição do 

problema e com as orientações fornecidas pelo professor. 

Em uma pesquisa realizada com professores de Biologia do ensino médio de 

escolas estaduais do Paraná, Rossasi & Polinarski (2009) constataram que a metodologia 

predominante no ensino de Biologia é a tradicional, com aulas expositivas que variam entre 

puramente expositiva, expositiva dialogada e expositiva demonstrativa. De acordo com os 

autores, ao abordarem os fatores que dificultam ou impedem a aprendizagem na disciplina de 

Biologia, os professores reconhecem a necessidade de lançarem mão de metodologias mais 

interativas do que as tradicionais aulas expositivas, como, por exemplo, as atividades 

experimentais. Contudo, os professores reconhecem que raramente usam desse recurso e 

justificam as deficiências do ensino referindo-se, principalmente, às condições do ambiente, 

aos recursos didáticos, ao interesse dos alunos e ao número de alunos por turma. Para esses 

professores, a metodologia não é o fator mais importante na determinação do sucesso ou do 

fracasso do estudante diante de determinado conteúdo. Nesse contexto, os docentes atribuem 

maior importância, por exemplo, à existência de um laboratório na escola do que em 

conhecerem o método mais adequado de utilizar ou trabalhar com os alunos nesse laboratório.  
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Resultados semelhantes foram identificados por Mamprin (2009). Partindo do 

pressuposto de que a importância das atividades experimentais no ensino de Biologia é 

praticamente inquestionável, Mamprin (2009) analisou as razões pelas quais os professores de 

Biologia fazem ou não uso de atividades experimentais em sua prática docente. 

 Em pesquisa realizada com professores de Biologia, a autora constatou que a 

maioria deles não realiza frequentemente as atividades experimentais em suas aulas. Ao 

abordarem os motivos pelos quais isso acontece, os discursos dos professores se baseiam na 

falta: falta de experiência em atuar nas atividades, falta de interesse, medo de transtorno na 

sala, falta de tempo para pesquisa e experimentação pessoal, falta de material no laboratório, 

falta de um laboratorista competente para pesquisar e realizar as atividades experimentais, 

falta de incentivo e motivação. De acordo com Mamprin (2009), a falta de motivação dos 

professores parece ser o principal fator a interferir na implementação de atividades 

experimentais no ensino de ciência. 

Esses trabalhos (ROSSASI & POLINARSKI, 2009 E MAMPRIN, 2009) 

pretendem, no entanto, superar o discurso da falta a partir do entendimento de que nem 

sempre são necessários materiais e equipamentos sofisticados, e mesmo o laboratório, para se 

realizar a atividade experimental. Para isso, defendem que, mais importante do que o lugar 

onde são realizadas e da sofisticação dos materiais envolvidos nas atividades experimentais, 

são as condições para que essas atividades tenham como resultado, uma aprendizagem 

significativa. Nesse sentido, é fundamental o conhecimento pedagógico dos professores para a 

superação dos formatos tradicionais de atividades experimentais, estruturadas em roteiros 

pouco contribuem para um processo efetivo de aprendizagem.  

Os resultados de nossa pesquisa demonstram que os professores reconhecem as 

atividades experimentais e investigativas como constituintes importantes das aulas de 
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ciências. No entanto, seja pelas dificuldades impostas pela realidade escolar, pela falta de 

motivação, ou pela falta de domínio de conhecimentos metodológicos específicos; os 

professores de ciências não realizam essas atividades cotidianamente em suas aulas. 

Como a motivação é a mola-mestra para qualquer ação, a inclusão da 

experimentação e da investigação na rotina do ensino de ciências_ para além da adoção do 

discurso de que essas atividades são importantes_ passa, primeiramente, pelo convencimento 

do professor acerca das potencialidades dessas abordagens para o ensino de ciências. Em 

seguida, deve contemplar a capacitação metodológica desse profissional e, finalmente, visar à 

superação ou amenização dos constrangimentos impostos pelas contingências escolares. 

UMA DISCUSSÃO MAIS GERAL 

Nossa investigação nos forneceu evidências de que os fundamentos que balizam a 

prática docente relativa à escolha e ao uso do livro didático são de natureza e origem diversas.  

As tomadas de decisão do professor, relacionadas à sua prática docente, são 

influenciadas pelos conhecimentos ditos pedagógicos, produzidos e circulados pela academia 

e pelos documentos oficiais da educação, mas não exclusivamente por esses. As decisões e as 

práticas dos professores também são influenciadas pelas suas crenças a respeito da educação, 

pela percepção que eles têm acerca de seus alunos, pelas experiências acumuladas na sua 

própria prática docente e pelas limitações impostas pela realidade escolar. 

As orientações oficiais para a educação, assim como as pesquisas acadêmicas do 

campo educacional, podem contribuir muito para a discussão sobre o papel da escola, da 

educação formal e do trabalho docente. Todavia, os saberes que fundamentam as práticas 

docentes não se restringem àqueles consolidados oficialmente ou pelas investigações 
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acadêmicas, ainda que esses ecoem nas crenças, escolhas e ações pedagógicas dos 

professores. 

O professor não é apenas um repassador ou transmissor de saberes produzidos por 

outras instâncias. O exercício da atividade docente propicia e impõe a produção e a seleção 

contínua de saberes que correspondam às contingências da realidade escolar. Assim como as 

situações que os demandam, os saberes docentes também são temporais e dinâmicos. 

Um ponto de partida para se pensar as escolhas e práticas educacionais é a noção 

de currículo como prática e não como conceito. Nesse sentido, o trabalho de Sacristán (2000) 

nos fornece um referencial que inter-relaciona o currículo a uma realidade estabelecida 

através de comportamentos de naturezas distintas, incluindo a natureza didática, mas não 

negligenciando os comportamentos políticos, administrativos e econômicos. Esse currículo 

multidimensional encobre pressupostos, teorias, esquemas de racionalidade, crenças e valores. 

Ao pensarmos, por exemplo, nos processos pelos quais um livro didático chega 

até o estudante e é utilizado como recurso pedagógico, não podemos reduzir a explicação 

desses processos a apropriação das diretrizes oficias pelo professor. Precisamos incluir em 

nossa análise a intersecção de práticas, saberes e forças que interferem mutuamente entre si.  

A seleção do livro didático não começa pelo professor. Sua escolha já foi 

precedida de um controle prévio exercido pelas orientações e programas oficiais. Esse 

controle prévio tem conseqüências, tanto na produção quanto na circulação das obras 

didáticas. Além disso, ao escolher o livro didático, o professor está influenciado por diversos 

fatores a começar pelo ambiente em que se dá esse processo de escolha e pelos pares que 

compartilham com ele essa responsabilidade. No universo da seleção do livro didático 

comparecem diversos saberes, expectativas, experiências e crenças, que se entrecruzam, se 

influenciam e muitas vezes concorrem entre si. O peso com o qual cada um desses fatores 
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influencia a escolha varia entre as diferentes realidades escolares. Por exemplo, numa escola 

pública, agraciada pela distribuição gratuita de livros didáticos, o preço do livro não se 

constitui em um aspecto limitante da opção por uma obra, mas o mesmo aspecto pode se 

constituir em fator que impeça a escolha dessa obra em uma escola particular com clientela de 

renda média.  

A análise das práticas educacionais nos remete a várias dimensões que compõem 

a realidade educacional e é muito difícil isolar cada uma dessas dimensões, pois elas estão 

intrinsecamente relacionadas entre si. Os programas governamentais de distribuição de livros 

didáticos, por exemplo, além do caráter político óbvio, são propagadores de recomendações 

de ordem didático-pedagógicas, muitas vezes inspiradas nas pesquisas do campo educacional 

e pressupõe certos arranjos institucionais e administrativos nas redes escolares e unidades de 

ensino. Por outro lado, a apropriação desses programas pelas escolas não acontece de forma 

homogênea e muito menos imparcial. Em nossa pesquisa, obtivemos depoimentos que 

revelam o descompasso entre as orientações oficiais da educação e as prioridades das escolas. 

Um exemplo desse descompasso é revelado no depoimento da professora Maíra, cuja escola 

em que trabalha faz uma opção, intencional e referendada em reunião, de não trabalhar a 

história do conhecimento científico:  

Já trabalhei. Ano passado. A história dos modelos atômicos, eu geralmente 
gosto muito de falar aquilo com os alunos. Só que, pelo que o pessoal fala, 
pelo consenso da reunião que teve no início do ano para falar desse assunto, 
eles disseram que não é muito interessante trabalhar desse jeito com os 
alunos. É para trabalhar mais as questões práticas, o cotidiano, não muito a 
história da ciência. (Maíra) 

 

As propostas educacionais são assumidas, adaptadas, negligenciadas e até 

rejeitadas, diferentemente pelas várias escolas. Cada escola recebe e se apropria dos 

programas governamentais de maneira particular. Enquanto algumas escolas se organizam no 
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sentido de corresponderem aos objetivos do programa, outras tentam adequá-lo à realidade 

escolar que, a seu modo, será sempre definidora da forma de apropriação desses programas 

educacionais governamentais.  

Algumas escolas se organizam para avaliarem coletivamente os livros didáticos 

sugeridos pelo PNLD, estabelecendo uma dinâmica sistematizada, observando as orientações 

e avaliações do guia e das resenhas elaborados pelo programa, estudando as obras e decidindo 

pelo livro que julgam melhor atender aos objetivos mais gerais da educação. Outras cumprem 

minimamente os passos necessários ao recebimento dos livros, delegando a um dos 

professores da disciplina a responsabilidade de indicar um título a ser solicitado ao programa, 

como nos revela o depoimento do professor Arilson: 

Eu é que escolhi. Ah! Pra falar a verdade, não existe nenhum coletivo, não. 
Quem estiver disposto a ler o manual e sugerir. O pessoal está correndo e 
diz: “O que você escolher está bom para mim”. A direção se preocupa mais 
com a data de entrega. (Arilson) 

 

Mesmo nas escolas em que ocorrem fóruns coletivos de avaliação das obras 

didáticas, os critérios que definem a escolha por determinado título podem não coincidir com 

os critérios priorizados pelas recomendações do programa. A eleição desses critérios, por 

professores e escola, passa pelas imagens que estes têm de seus estudantes e da educação, 

pelas imagens que a escola tem dos professores e pelas imagens que os professores têm de si e 

de seu papel na escola e na educação de seus alunos. As condições impostas pela realidade 

escolar também influenciam o estabelecimento desses critérios. 

Porém, se pensarmos a escola como um terreno em que atuam diversas forças, o 

processo da escolha do livro, nem mesmo quando realizada por um único professor, pode ser 

considerado como uma ação subjetiva, pois, o professor mobiliza crenças e saberes que são 

sociais. 
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Ao analisar os saberes que servem de base ao ofício do professor, Tardif (2007) 

apresenta vários argumentos para defender a ideia de que o saber dos professores é um saber 

social. Esses argumentos nos ajudam a entender, tanto a escolha quanto o uso do livro 

didático, como práticas que não são exclusivamente determinadas pelas instâncias 

educacionais hierarquicamente superiores, mas que também não são subjetivas, uma vez que 

são socialmente influenciadas. 

Em primeiro lugar, de acordo com Tardif (2007), devemos considerar o saber do 

professor como um saber social por ser ele partilhado por um grupo de agentes que estão 

submetidos à mesma situação coletiva de trabalho, traduzida na estruturação do trabalho, nos 

recursos disponíveis, nos programas de ensino, por exemplo. Outro argumento para defesa do 

caráter social desse saber é o fato de tanto a sua posse quanto sua utilização repousarem sobre 

um sistema que os legitimam e orientam sua definição. Esse sistema de legitimação e 

definição de saberes envolve a negociação de diversos grupos como a universidade, a 

administração escolar, sindicatos, Ministério da Educação, etc.  

Um outro argumento importante, fornecido pelo autor, para considerar o saber do 

professor como um saber social, reside na natureza do objeto desse saber. O professor 

trabalha com práticas sociais, com sujeitos em função de objetivos sociais. 

As histórias das disciplinas escolares, dos programas escolares, das ideias e das 

práticas escolares mostram que os saberes ensinados e as maneiras de se ensinar evoluem com 

o tempo e as mudanças sociais. Essa evolução, fomentada pelas mudanças sociais, também 

reforçam a compreensão da natureza social do saber dos professores. 

Por fim, um último argumento para considerar o saber do professor como um 

saber social, apresentado por Tardif (2007), é o fato desse saber ser adquirido no contexto de 

uma socialização profissional, em que, num processo de construção ao longo da carreira o 
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professor aprende a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que nele se insere e o 

interioriza. 

Em suma: 

O saber é sempre o saber de alguém que trabalha em alguma coisa no intuito 
de realizar um objetivo qualquer... não é uma coisa que flutua no espaço: o 
saber dos professores...está relacionado com a pessoa e a identidade deles, 
com sua experiência de vida e com sua história profissional, com as suas 
relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores na escola, etc. 
Por isso, é necessário estudá-lo relacionando-o com esses elementos 
constitutivos do trabalho docente.(TARDIF, 2007, p. 11) 

 

 Através desses argumentos, Tardif (2007) nos convence de que não podemos 

considerar o saber do professor nem como um saber subjetivo nem como uma simples 

reprodução dos saberes das ciências da educação, elaborados por pesquisadores ou ideólogos 

da educação. Devemos sempre buscar compreender o saber que baliza o ofício do professor 

localizando-o em íntima relação com o seu trabalho e com as condições em que este se 

realiza. 

Analisando, então, os saberes docentes que comparecem à seleção e ao uso do 

livro didático, por essa perspectiva social, encontramos conhecimentos de origem acadêmica, 

científica, cultural e conhecimentos incorporados nos programas escolares. Todos se 

entrecruzando, modificando-se em função da prática profissional.  

Um caso emblemático desse entrecruzamento de saberes e da tensão entre crenças 

e realidade escolar pode ser identificado nos dois depoimentos da professora Laura, sobre as 

atividades práticas: 

E também acho importante a parte prática. Se o aluno pudesse experimentar 
algumas coisas da Física, por exemplo, medir distância percorrida, calcular 
velocidade, disparar cronômetro. Seria muito bacana o aluno ter essa 
experiência dessas aulas práticas, aulas de laboratório ou aulas de campo. 
(Laura) 
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Não realizo aulas práticas. Com duas aulas por semana eu acho que fica um 
pouco difícil trabalhar essa aula prática... (Laura) 

 

Quando um professor, como Laura, declara considerar as atividades práticas como 

atividades importantes no ensino de ciências, mesmo não as realizando, nos fornece 

elementos para inferir que a importância das atividades práticas não é para esse professor um 

conhecimento proveniente de sua prática docente. Portanto, esse conhecimento foi 

incorporado por ele como crença de que as atividades práticas constituem um bom ensino de 

ciências. Originou-se a partir de outras instâncias de produção de conhecimento que não sua 

prática cotidiana, como, por exemplo, das pesquisas educacionais circulantes nas orientações 

oficiais para a educação e na academia, ou da imagem de ciência difundida em nossa cultura.  

A partir dessa perspectiva, de que são muitas as fontes de saberes dos professores 

e de que existe uma tensão entre saberes e realidade escolar, adentramos no universo da 

seleção e uso do livro didático, começando pelas formas como o professor toma, ou ganha, 

lugar no processo de escolha desse material.  

Em uma escola, podem existir vários professores de uma mesma disciplina, mas 

nem sempre eles apresentam o mesmo espaço de participação nas deliberações escolares. O 

desequilíbrio na priorização das opiniões dos professores é reflexo de uma estrutura em que 

estes não ocupam posições hierárquicas semelhantes entre si.  

Os diferentes níveis hierárquicos ocupados pelos professores numa mesma escola 

são resultantes da combinação de uma série de fatores como o tempo de casa de cada um, a 

distribuição da carga horária da disciplina e das turmas de alunos entre os diferentes 

professores, as situações funcionais dos mesmos, e até a capacidade deles para despertar a 

empatia de seus pares, alunos e líderes.  
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O resultado da combinação desses fatores é diferente em cada escola. Por 

exemplo, enquanto numa se atribui maior poder de decisão aos professores mais antigos, 

funcionalmente estáveis, com maiores cargas horárias, em outras um professor mais jovem de 

casa pode inspirar renovação, despertar simpatia e receber lugar de destaque nos fóruns de 

decisão.  

Como os resultados de nossa pesquisa revelaram, em algumas escolas, a despeito 

da participação de outros profissionais, um único professor de determinada disciplina recebe a 

prerrogativa de escolher o livro que será utilizado por todos os outros professores da mesma 

disciplina.  A respeito desse acontecimento, pesquisas futuras devem investigar quais são os 

fatores, entre os muitos possíveis, que determinaram a atribuição da tarefa (ou do poder) de 

escolha a um determinado profissional e, além disso, que desdobramentos surgem do fato de 

outros professores terem que lidar com um livro que não foi escolhido por eles.  

Nossa pesquisa nos forneceu um elemento que permite prever um desses 

desdobramentos, pois, em escolas em que o livro enviado pelo governo foi diferente do 

escolhido pelos professores, houve rejeição à obra e negligência ao uso do mesmo. O 

professor Mário, por exemplo, ao falar da importância do programa governamental de 

distribuição de livros didáticos, nos forneceu um depoimento a respeito desse desdobramento: 

Eu acho importante, porém, em uma das escolas que nós escolhemos o livro, 
nós recebemos o livro escolhido, mas na outra, a estadual, oito professores 
de Química, escolhemos um livro totalmente diferente do que foi enviado. 
Nós tínhamos pedido inclusive um volume único, do ..., para trabalhar os 
três anos. Ele tem muito texto, uma tentativa de contextualizar, e o livro que 
veio, eu não me lembro do autor, veio seriado, e assim, um livro mais 
teórico, com pouco texto relacionado com interesses do aluno. Nenhum dos 
professores da escola usa. (Mário) 

 

O depoimento do professor revela que na escola estadual em que trabalha a 

escolha do livro se assentou sobre características que atenderiam objetivos pré-estabelecidos e 
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que as características do livro enviado pelo PNLEM, diferente do livro escolhido, não 

atenderam aos objetivos colocados. A obra, então, não é utilizada por nenhum dos oito 

professores da escola. Podemos notar que o distanciamento do professor Mário em relação ao 

livro é tão significativo que ele nem se lembra, ao menos, do autor. 

Este professor termina sua avaliação a respeito do PNLEM apresentando um 

caminho para que o programa seja mais efetivo em sua missão de fornecer acesso a livros 

didáticos e de melhorar a qualidade das obras adotadas nas escolas: 

Então, o programa seria bom se realmente houvesse esse respeito à escolha. 
(Mário) 

 

A melhoria da qualidade dos livros didáticos adotados pelas escolas não depende 

apenas das suas qualidades intrínsecas, aquelas previamente avaliadas pelos programas 

governamentais. Depende também da adequação do material à realidade escolar. Um livro 

adequado e, portanto, de boa qualidade, em determinada escola pode ser inadequado em outra, 

com estrutura, estudantes, professores, inserção social, enfim, com realidade escolar diferente. 

Dessa forma, a melhoria da qualidade dos livros adotados nas escolas implica o respeito à 

escolha realizada no âmbito das mesmas. 

Ainda pensando na forma de participação dos professores no processo de eleição 

do livro didático, temos que considerar as condições em que esses professores analisam e 

avaliam as obras.  

Algumas escolas garantem tempo e espaço para os professores tomarem contato 

com as obras a serem avaliadas, outras não. Mesmo naquelas em que acontece esse momento 

dos profissionais entrarem em contato com as obras, não necessariamente acontece o estudo 

das mesmas e a discussão para uma decisão coletiva sobre a adoção do livro. A análise, 

avaliação e a escolha coletiva de um livro não é uma tarefa simples. Antes de tudo, pressupõe 
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a existência de exemplares das obras a serem analisadas, requer a eleição, pelo profissionais 

envolvidos, de critérios para a seleção do livro que atenda à realidade da escola e ao seu 

projeto pedagógico e, consequentemente, demanda tempo suficiente para o estudo de cada 

obra  

Passando aos critérios que comparecem à escolha das obras didáticas, vamos nos 

atentar para os saberes que geram a eleição desses critérios. Como já discutimos, o professor 

não é apenas uma peça de transmissão dos saberes produzidos por outros grupos como a 

universidade, as chamadas ciências da educação ou pelo sistema educacional oficial. Ele 

também constrói conhecimento no exercício de sua profissão.  

De acordo com Tardif (2007), embora ocupem posição estratégica entre os 

saberes sociais, os saberes dos professores não são valorizados. Nosso trabalho mostrou 

exemplos disso ao expor que um instrumento essencial à pratica pedagógica é, algumas vezes, 

selecionado e adotado nas escolas à revelia do professor. 

Porém, não é possível pensarmos a realidade escolar, incluindo suas práticas e 

escolhas, sem nos atentarmos para as crenças e os saberes experienciais dos professores. Esses 

saberes, ligados ao trabalho docente, apareceram em nossa investigação como influências 

importantes para a seleção do livro didático. Por exemplo, ao escolherem o livro, os 

professores observam a linguagem como critério definidor de sua escolha. Esse critério não 

foi muito problematizado nos depoimentos, em termos dos desdobramentos da apreensão da 

linguagem científica na compreensão da ciência, mas se mostrou intimamente ligado às 

crenças dos professores sobre uma boa aula, ao saber construído na prática e às crenças dos 

docentes acerca das características de seus alunos. Assim, os professores valorizam a 

linguagem acessível dos livros, por considerarem a leitura como uma prática pedagógica 

importante, mas também por identificarem em seus alunos dificuldades relacionadas à leitura. 
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A tensão entre crenças, saberes acadêmicos, saberes da prática e os 

constrangimentos da realidade escolar não se manifesta apenas na escolha do livro, mas 

também na sua utilização. 

No âmbito dessas tensões, as atividades experimentais, pelos resultados de nossa 

pesquisa, se posicionam entre os mais importantes critérios de avaliação dos livros didáticos 

de ciências. As discussões dessas atividades também se configuram em uma das práticas 

avaliadas como frequentes entre os professores. Porém, a despeito da importância que os 

profissionais parecem atribuir a esse tipo de atividade, enquanto constituintes de uma boa aula 

de ciências, as atividades experimentais não são rotineiramente realizadas nas aulas de 

ciências. Nos depoimentos dos professores identificamos alguns constrangimentos a essas 

atividades:  

... acho que uma boa aula de ciências deve ser uma fusão de todos os tipos de 
aula... deve ser uma aula teórica ... mas também uma aula prática ... não 
posso fazer todas as práticas. Preciso escolher. Eu seleciono pelo tempo que 
eu tenho, pelo material disponível na escola. Eu já trabalhei em um colégio 
técnico seguindo a proposta exata do livro. (Luiz) 

 

Com duas aulas por semana eu acho que fica um pouco difícil trabalhar essa 
aula prática... (Laura) 

 

Eu acho importante as aulas práticas, mas realizo com pequena 
frequência...demandam um esforço muito grande. Numa sala de 45 alunos, 
trabalhar em dinâmica de grupos é mais complicado ... no tópico de energia 
potencial elástica, nós realizamos a atividade proposta no livro... (Joana) 

 

 Esses depoimentos nos permitem identificar que vários dos constrangimentos que 

limitam a realização das atividades experimentais, tais como os limites temporais, falta de 

material e lugares adequados e elevado número de alunos, residem na realidade escolar. 

O caso da interdisciplinaridade também ilustra as tensões existentes entre as 

crenças docentes, seus saberes e a realidade escolar. A abordagem interdisciplinar é 
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considerada como um aspecto importante pelos professores, mas eles não se sentem 

preparados para a realização do trabalho interdisciplinar e não reconhecem na escola 

condições que fomentem essa prática: 

Mas trabalhar efetivamente com interdisciplinaridade é muito difícil, por 
vários motivos. A gente não sabe trabalhar direito, e a gente tem as 
limitações. Quer fazer um bom trabalho que seja realmente interdisciplinar, 
o professor tem que se reunir muito com o outro e se preparar muito para 
fazer o trabalho. Os professores não têm tempo... (Carlos) 

 

Enfim, nossa pesquisa revelou que tanto a seleção quanto o uso do livro didático 

se inserem num contexto de tensões em que um grande número de influências concorrem 

entre si. Entre elas, podemos identificar as crenças e os saberes docentes, as percepções dos 

professores sobre seus saberes, sobre os estudantes, sobre os objetivos da educação, as forças 

políticas e outros elementos que constituem a realidade escolar em que se inserem as escolhas 

e a prática docente.  
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4. CONCLUSÃO 

Nossa incursão ao universo da escolha e do uso do livro didático das ciências 

naturais da educação básica revelou primeiramente que não existe nas escolas, das quais são 

os professores pesquisados, uma rotina padrão que contemple o processo de análise e 

avaliação das obras didáticas. 

Assim como Siman et al (2007), também encontramos um cenário de escolha do 

livro didático complexo e atravessado por outras contingências, com falta de reuniões de área 

para socialização das percepções sobre as obras e com designação de prerrogativas de uns 

professores sobre os outros na definição das obras a serem adotas pela escola. 

O processo de seleção de livros didáticos não acontece de forma homogênea nas 

escolas da educação básica incluídas na nossa amostra de pesquisa. A dimensão da 

importância atribuída a esse processo se manifesta diferentemente em cada uma das escolas. 

Dessa forma, também variam nas escolas, o tempo, a organização estrutural, a mobilização 

dos profissionais e os materiais de apoio destinados à realização desse processo. Também são 

diferentemente priorizados e mobilizados os critérios e os princípios que balizam e 

fundamentam a avaliação e a seleção das obras. 

Nossa investigação mostra que os momentos de avaliação coletiva e sistematizada 

das obras didáticas ainda não se consolidaram nas escolas em que trabalham os professores 

participantes da pesquisa. Geralmente, o processo de avaliação e seleção os livros difundido 

nas escolas, não envolve o trabalho de orientadores pedagógicos e nem a participação dos 

professores de disciplinas diferentes daquela a que se referem os livros avaliados.  A forma de 

avaliação que se sobressai é aquela em que os professores da disciplina avaliam 

individualmente as obras, utilizando, cada um deles, os critérios que lhes são mais 
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importantes e depois entram em acordo sobre qual obra adotar. Sendo que, algumas vezes, um 

dos professores da disciplina tem a prerrogativa da decisão final sobre o livro que a escola 

adotará.  

Investigando as condições em que se realiza a seleção dos livros didáticos, 

descobrimos que nem sempre os professores responsáveis pela escolha têm acesso a 

exemplares de todas as obras que pleiteiam lugar na escola. Assim, na falta de material para 

análise, a avaliação criteriosa da obra, muitas vezes, dá lugar a uma escolha limitada à 

experiência prévia, à publicidade ou ao uso de resenhas. 

Diferentemente dos estudos que sugerem que os motivos e critérios dos 

professores para a escolha de livros didáticos são ditados por aspectos externos ao processo 

pedagógico e que, em geral, as razões indicadas pelos docentes, quando adotam um ou outro 

livro, coincidem com as razões e os critérios sugeridos pelas Secretarias de Educação, pelos 

especialistas em avaliação e pelas editoras; nossa investigação aponta para uma pluralidade de 

fontes e de tipos de saberes que comparecem no processo de seleção dos livros didáticos.  

Nossa pesquisa aponta para uma estreita relação entre as crenças e as práticas 

pedagógicas dos professores e os aspectos priorizados por eles no processo de seleção do livro 

didático.  

Em relação aos critérios que permeiam a escolha do livro didático existe forte 

influência da percepção do professor sobre o que constitui uma boa aula de ciências. 

As crenças dos professores acerca do que consideram uma boa aula, ou um bom 

ensino de ciências, sobrepõem-se a outros fatores durante a escolha do livro didático. Dessa 

forma, mesmo aqueles aspectos ligados às práticas que os professores apresentam 

dificuldades para executar podem se configurar em critério de seleção do livro didático, por 
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serem considerados descritores de uma boa aula de ciências. Esse é o caso, por exemplo, das 

atividades experimentais e investigativas, que se constituem em aspectos observados pelos 

professores na escolha do livro, apesar de não se configurarem como as práticas mais 

rotineiras nas aulas. 

Os professores consideram que as aulas de ciências precisam, antes de tudo, 

despertar o interesse dos alunos para serem boas. Nesse sentido, as ilustrações têm para os 

docentes uma função importante de despertar e manter o interesse dos alunos para o texto ou 

para o estudo da disciplina. Por isso também se constituem em alvo de observação para a 

seleção do livro didático. 

Além dos aspectos ligados às crenças dos professores sobre o que constitui uma 

boa aula de ciências, os critérios diretamente ligados às formas mais comuns de emprego do 

livro didático nas dinâmicas escolares também comparecem na seleção do livro didático. As 

formas mais comuns de emprego do livro estão relacionadas à realização dos exercícios e a 

leitura dos textos. Assim, como pré-requisitos para fomentar a leitura do livro pelos 

estudantes, a linguagem acessível e a objetividade dos textos se constituem para os 

professores, em critérios importantes para a escolha do livro didático. Da mesma forma, em 

coerência com o uso do livro, a quantidade, a diversidade e os níveis de dificuldade dos 

exercícios também são aspectos observados pelos docentes e que influenciam 

importantemente a escolha do livro didático.  

Somando-se aos critérios ligados às crenças sobre a boa aula de ciências e os 

aspectos ligados ao uso do livro, também influenciam o processo de escolha desse material 

critérios menos técnicos como a autoria do livro que, nos depoimentos dos professores, está 

associada a diferentes fatores como o prestígio pessoal do autor, o prestígio da instituição em 

que trabalha o autor, a sua consolidação no mercado editorial e a experiência prévia do 
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professor com a obra daquele autor.  

O diagnóstico de que o livro didático ocupa papel fundamental nas dinâmicas 

escolares, constituindo-se em fonte importante de textos e exercícios também foi corroborado 

nessa pesquisa. Por outro lado, apesar das pesquisas educacionais diagnosticarem o livro 

didático como guia curricular e definidor de metodologia, nossos dados fornecem indícios de 

que os professores têm esboçado, ainda que timidamente, o desenvolvimento de certa 

autonomia com relação à adoção e ao uso desse material. Os professores não se submetem 

passivamente a esse recurso pedagógico. Eles elegem seus critérios para a escolha do livro e 

geralmente apresentam resistência em adotar um que não tenha sido escolhido por eles. Esses 

professores também não seguem de forma passiva a seqüência de conteúdos proposta nos 

livros didáticos.  

Nossa pesquisa também revelou que tanto os critérios do quais os professores 

dispõem para selecionar o livro didático quanto a forma como eles empregam esse livro 

podem ser influenciados pelos conhecimentos que eles desenvolveram na formação inicial e 

continuada. Dentre os professores pesquisados nesta investigação, aqueles que participaram 

de cursos de capacitação demonstram maior compreensão da importância do projeto 

curricular da escola, são mais críticos em relação à escolha e ao uso livro didático e se sentem 

mais seguros para desenvolverem sequências e estratégias de ensino independentes das 

propostas pelo livro. Isso sugere que programas de capacitação de professores, que abordem 

especificamente a necessidade e a possibilidade de se lançar atenção a aspectos técnicos e 

pedagógicos do livro didático, podem favorecer escolhas mais bem fundamentadas e o uso 

mais crítico e autônomo do livro didático.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossas considerações finais dizem respeito às implicações da pesquisa aos 

estudos da área de educação em ciências, sobretudo para a formação de professores.  

Tanto para a realização de pesquisas sobre a prática de professores, quanto para o 

desenho de programas de formação docente inicial e continuada e até mesmo para elaboração 

de programas governamentais de intervenção na educação, é imprescindível considerar que as 

práticas dos professores não se fundamentam apenas em conhecimentos acadêmicos e são 

fortemente influenciadas por suas crenças, experiências e pela realidade escolar em que se 

inserem. 

No que diz respeito aos programas governamentais para a educação, cabe aqui 

tratarmos do Programa Nacional do livro Didático (PNLD). Além da universalização ao 

acesso do livro didático, o PNLD exerce um papel de controle na seleção desse material e 

representa um esforço para a melhoria da qualidade dos livros didáticos que são adotados nas 

escolas. Primeiramente, o programa se vale de vários critérios técnicos e pedagógicos para 

selecionar os livros que poderão participar do programa. Além disso, apresenta, através do 

guia para seleção do livro, princípios, critérios e estratégias para auxiliarem os professores na 

escolha da obra adotada pela escola. 

Os resultados de nossa pesquisa mostram, porém, que o esforço do programa 

governamental para aumentar a qualidade dos livros perde força ao chegar às escolas que, em 

geral, não propiciam um ambiente favorável ao envolvimento dos profissionais em uma 

avaliação adequada dos livros. Raramente acontecem fóruns coletivos, com a participação de 

professores de áreas afins e coordenadores pedagógicos, para a avaliação das obras. Na falta 
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dos exemplares para análise, os professores se utilizam das resenhas para selecionarem o 

livro. É comum o uso de critérios pouco técnicos, como a escolha de livros pela autoria.  

Corroborando com a avaliação de Núñez et al (2008), nossos resultados mostram 

que a participação docente na política de seleção de livros didáticos ainda precisa ser mais 

estimulada e, para atender aos principais objetivos do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), se faz necessária a participação ativa e democrática do professor no processo de 

seleção dos mesmos.  

Esses resultados apontam que para o PNLD resultar em sucesso real na tarefa de 

melhorar a qualidade dos livros didáticos adotados nas escolas, além de avaliar previamente 

os livros que participam do programa, de elaborar resenhas avaliativas das obras e fornecer o 

guia para direcionar a avaliação das mesmas pelos professores, o programa deve buscar 

estratégias para garantir a ocorrência de fóruns coletivos e sistematizados de avaliação e de 

escolha fundamentada desse material nas escolas.  

Outro aspecto que deve ser considerado pelo PNLD são os desdobramentos da 

compra dos livros escolhidos pelas escolas como segunda opção. Nossa investigação mostrou 

que uma das consequências do envio à escola de livros diferentes dos escolhidos pelos 

professores é a rejeição ou a negligência do uso dos mesmos, acarretando ônus aos 

professores e aos estudantes. Geralmente, esse livro preterido pelos professores não é, ao 

menos, distribuído aos estudantes, configurando-se num desperdício de recursos públicos e 

constituindo-se num problema de ocupação de espaço físico nas escolas, ficando empilhados e 

abandonados nas salas de professores ou nas bibliotecas. 

Em relação à formação de professores, nossa pesquisa aponta para algumas 

demandas. Aspectos pedagógicos ligados aos avanços educacionais na área de ciências nem 

sempre são bem compreendidos pelos professores ou observados por eles na análise dos livros 
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didáticos. Além disso, ou por isso, aspectos considerados muito importantes pelos docentes, 

tanto para a seleção quanto para o uso do livro, são pouco explorados por eles. De acordo com 

a avaliação dos professores, a negligência a esses aspectos é resultante dos constrangimentos 

impostos nas condições de trabalho e pelas deficiências de formação. Nesse sentido, os 

programas de formação docente inicial e continuada podem ajudar os profissionais a 

compreender melhor como executar as inovações pedagógicas que eles reconhecem como 

importantes no ensino de ciências, mas não se sentem capacitados a realizar. 

A formação de professores pode ser aliada ao PNDL, para melhoria da qualidade 

dos livros adotados nas escolas, na medida em que preparem melhor os docentes para se 

valerem de critérios técnicos, comprometidos com sua prática reflexiva, para escolherem os 

livros. Além disso, o investimento na capacitação dos professores para a compreensão dos 

avanços pedagógicos do ensino de ciências, pode patrocinar um uso mais crítico e criativo do 

livro didático, abrindo espaço para a introdução do desenvolvimento e do uso de outros 

recursos pedagógicos, rompendo progressivamente com a hegemonia do livro didático nas 

ações educacionais. 

Finalmente, a formação e a capacitação de professores não podem se limitar à 

abordagem dos conhecimentos produzidos pela academia ou pelas chamadas ciências da 

educação, muitas vezes circulantes nas orientações educacionais oficiais. O professor não é 

apenas consumidor ou transmissor de saberes produzidos por outros. Ele, no exercício da 

atividade docente, constrói conhecimentos relevantes à atividade educacional. Esses saberes 

docentes, originados de diversas fontes, muitas vezes produtos da adequação à realidade 

escolar, não podem ser ignorados e, ao contrário, devem ser considerados pela academia e 

pelas instâncias formadoras. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ESCOLHA E USO DO 

LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS NATURAIS (LDCN) 

 

CARACTERISTICAS DO PROFESSOR 

1- Qual é a sua formação (curso da graduação, se bacharelado ou licenciatura, se curta ou plena)? 

  

2 - Há quanto tempo você é formado? 

3 - Você tem alguma formação complementar? Qual? 

 

4 - Quanto tempo de experiência docente você tem? 

5 - Qual disciplina e para qual série você leciona? 

 

6 - Em que rede de ensino você trabalha (municipal, estadual, federal ou particular)? 

 

O PROFESSOR NA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO  

7- Marque a alternativa que melhor caracterize a sua participação na escolha do livro didático para 2007. 
(   ) Não participei da escolha do livro didático, pois ainda não compunha a equipe de professores da 
escola  

(   ) Não participei da escolha do livro didático, apesar de já estar na equipe de professores da escola 

(   ) Escolhi o livro individualmente 
(   ) Escolhi o livro com meus pares profissionais 
 

MATERIAL DE APOIO USADO NA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO  

8 - Marque dentre as alternativas abaixo o(s) material (ais) que você consultou no momento da escolha do 
livro didático.  

(   ) Nenhum, pois não participei da escolha 

(   ) Uma lista de títulos  

(   ) Resenhas de livros encontradas no guia do PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) 

(   ) Resenhas de livros enviadas pelas editoras 

(   ) Livros enviados pelas editoras ou pelo governo 
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CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

9- Avalie a importância que cada um dos critérios seguintes representou quando você escolheu o livro didático. 
Marque com um X uma das colunas de importância. 

Importância do critério na sua escolha 
Grupo de critérios Muito 

importante 
Importante Sem 

importância 

9.1 - Capa do livro    
  

9.2 - Autores do livro     
  

9.3 - Preço acessível     
  

9.4 - Quantidade de ilustrações     
  

9.5 - Qualidade das ilustrações     
  

9.6 - Linguagem acessível dos textos     
  

9.7 - Correção conceitual dos conteúdos     
  

9.8 - Abordagem contextualizada     
  

9.9 - Abordagem interdisciplinar     
  

9.10 - Presença de aspectos históricos do conhecimento científico     
  

9.11 - Presença de temas tecnológicos     
  

9.12 - Diversidade de exercícios     
  

9.13 - Quantidade de exercícios     
  

9.14 - Presença de questões de vestibulares     
  

9.15 - Presença de questões do ENEM     
  

9.16 - Ausência de respostas para os exercícios no livro do aluno     
  

9.17 - Proposta de atividades experimentais     
  

9.18 - Propostas de atividades investigativas     
  

9.19 - Presença de orientações no manual do professor     
  

9.20 - Atendimento a proposta curricular da escola     
  

9.21 - Atendimento ao programa do vestibular da região 
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USO DO LIVRO DIDÁTICO  

10- Indique com que freqüência você realiza as seguintes atividades:  

Frequência de realização 
Tipo de atividade 

sempre frequentemente raramente nunca 

10.1 - Lê o manual do professor antes de planejar as aulas         

10.2 - Resolve os exercícios do livro antes de propô-los aos alunos         

10.3 - Segue a seqüência de conteúdos proposta pelo livro         

10.4 - Solicita que os alunos façam leituras dos textos no livro         

10.5 - Explora textos que relacionam o conhecimento específico a outras 
áreas de conhecimento         

10.6 - Explora os textos que tratam da história do conhecimento científico  

        

10.7 - Analisa as ilustrações do livro com os alunos         

10.8 - Solicita que os alunos façam diversos tipos de exercícios do livro 

        

10.9 - Solicita que os alunos resolvam as questões do ENEM 
       

10.10 - Solicita que alunos resolvam as questões de vestibulares e outros 
concursos propostas no livro         

10.11 - Corrige os exercícios do livro com os alunos         

10.12 - Discute as atividades experimentais propostas no livro         

10.13 - Realiza as atividades experimentais propostas no livro         

10.14 - Realiza as atividades investigativas propostas no livro         

10.15 - Propõe aos alunos que realizem as atividades experimentais 
sugeridas no manual do professor         
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APÊNDICE B  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado(a) Professor(a), 
 

Por meio deste termo de consentimento livre e esclarecido, você está sendo convidado a 
participar da pesquisa Alguns aspectos que influenciam a escolha e o uso do livro didático pelos 
professores das ciências naturais na educação básica, realizada por Luciana Campos Miranda 
(mestranda), sob orientação de Carmen Maria De Caro Martins. 

O objetivo dessa pesquisa é investigar como os professores de ciências naturais, escolhem e 
usam o livro didático. 

A coleta de dados envolverá diversas fontes, categorizadas em três tipos: (a) documentos 
oficiais; (b) respostas dos professores cursistas aos questionários; e (c) entrevistas com professores. 

Sua privacidade será garantida através do anonimato nos instrumentos de coleta de dados. Em 
qualquer momento, você poderá solicitar esclarecimentos sobre a metodologia de coleta e análise dos 
dados através do telefone (31)34095337 ou pelo e-mail: professoraluciana@oi.com.br.  Não haverá 
nenhum desconforto e riscos para você durante o desenvolvimento da pesquisa. Caso você deseje 
recusar a participar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa tem total liberdade 
para fazê-lo.  

Esta pesquisa não trará nenhum benefício direto e imediato a você, mas pode contribuir com o 
avanço dos conhecimentos sobre o ensino de ciências e a formação de professores. 

Os resultados da pesquisa poderão tornar-se públicos por meio de dissertação, congressos, 
encontros, simpósios e revistas especializadas, mas o seu anonimato será garantido. 

Se você estiver suficientemente informado sobre os objetivos, características e possíveis 
benefícios provenientes da pesquisa, bem como dos cuidados que o pesquisador irá tomar para a 
garantia do sigilo que assegure a sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na 
pesquisa, assine abaixo, este termo de consentimento livre e esclarecido. 

______________________________________ 
Carmen Maria De Caro Martins (responsável) 
_____________________________________ 

Luciana Campos Miranda (participante) 
 

Autorização 
 

Declaro que estou suficientemente esclarecido(a) sobre a pesquisa Alguns aspectos que influenciam a 

escolha e o uso do livro didático pelos professores das ciências naturais na educação básica, seus 
objetivos e metodologia. Concordo com a utilização dos dados por mim fornecidos no questionário e 
em uma possível entrevista (a ser gravada em áudio e vídeo) sejam utilizados para os fins da pesquisa. 

Nome do(a) professor(a): ______________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________C.I.: ___________________ 
 
Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em contato comigo, Carmen, 
pelo telefone 3409 4979 ou no endereço: Colégio Técnico da UFMG, Av. Antônio Carlos 6627, 
31270-901, Belo Horizonte, ou com Luciana pelo telefone (31)91979688. 
Finalmente, informo que esta pesquisa foi analisada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, que 
também poderá ser consultado livremente em qualquer eventualidade no endereço Unidade 
Administrativa II, sala 2005, 2º andar, Campus da UFMG - Pampulha, pelo telefone 31 3409-4592     
ou pelo e-mail: coep@prpq.ufmg.br . 
 


