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RESUMO
Dentro  de  um espaço  escolar  o  livro  didático  muitas  vezes  é  a  única  ferramenta  utilizada  para  a  construção  do
conhecimento, por esse e vários outros motivos o Governo Federal trabalha com programas para sua distribuição, mas,
é constante a preocupação com meios de avaliação que discutem sobre sua qualidade. Nesse contexto o presente
trabalho propõe uma análise comparativa qualitativa entre três livros didáticos de Biologia do Ensino Médio utilizados nas
instituições de ensino público da cidade de Maringá-PR, com enfoque no conteúdo do Filo Porífera. A análise parte de
alguns eixos como: conteúdo teórico; atividades propostas; conceito visual do livro; informações relevantes; estrutura
física e metodológica. Visando um envolvimento fortalecido entre o professor e o livro didático e sua necessidade no
processo de escolha do mesmo. Tendo em vista então todos os pontos do trabalho, vê-se a necessidade da análise dos
conteúdos,  para que a ciência,  que anda em constantes transformações e amadurecimentos,  continue atualizada e
conseguindo sempre alcançar seu objetivo perante a conquista do conhecimento, a formação cidadã e a visão crítica de
uma sociedade em formação. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Biologia; Espaço Escolar; Ferramentas Didáticas. 

1 INTRODUÇÃO

Pretendendo fornecer material com qualidade, na tentativa de uma universalização dos livros
didáticos para alunos do ensino médio da rede pública de Educação, através da Resolução nº 38 o
governo Federal  instituiu o Programa Nacional  do Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM). Os
parâmetros curriculares nacionais do ensino médio para biologia (PCN-Bio) estabelece de forma
abrangente que se deve ter contextualização das informações, ressaltando os porquês das teorias, o
modo em que foram empregadas, as diferenças do meio e da época, trazendo a história da biologia
de maneira dinâmica e desenvolvendo questionamentos as teorias. Para Vasconcellos, 1993, o livro
de ciências tem dever de propiciar ao aluno a compreensão cientifica, filosófica e estética de sua
realidade. 

Considera-se que o livro didático, desde sua produção, escolha, utilização e sua avaliação, se
envolve uma complexibilidade de agentes, grandes aspirações como o mercado de consumo e um
objetivo de valor social, no caminho para a melhoria da qualidade de ensino. Os livros didáticos
devem  estar  munidos  de  ferramentas  que  instiguem  a  discussão  sobre  o  conteúdo  teórico,
permitindo a conversão em conhecimento. Sua escolha a partir de profissionais “aptos” exige muito
mais  que  aspectos  gráficos,  de  linguagem e/ou  atividades  complementares,  e  sim  promover  a
estimulação,  instrumentação na escolha e fomentar a discussão sobre os saberes da educação
(VASCONCELOS; SOUTO, 2003).

Segundo  Lima  Junior,  et  al.  (2012),  muito  vem sendo  apresentado  sobre  os  métodos  e
articulações  das  didáticas  escolares,  mas  ressalta  que faz-se  necessário  a  pesquisa  visando  o
aprimoramento dos livros didáticos, que ainda são os principais recursos utilizados em sala de aula.
O  autor  ainda  pontua  que  existe  ainda  pouca  atualização  no  tratamento  de  dados  pelos  seus
avaliadores, no qual deixa a desejar sobre a temática de importância do conteúdo para o ambiente
no  qual  os  alunos  se  inserem.  Para  Araujo  de  Almeida  et  al.  (2009)  os  processos  didáticos
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inovadores tem capacidade de elevar  as potencialidades dos alunos permitindo autonomia para
diversos fins, abrindo horizontes para pesquisa da biodiversidade no âmbito educacional. 

O ensino de Biologia passou por  diversos problemas desde a sua criação e,  a  partir  da
década de 50, vários projetos foram lançados pelo governo, como exemplos o do lançamento do
IBECC  (Instituto  Brasileiro  de  Ciências  e  Cultura)  e  o  SPEC  (Subprograma  de  Educação  em
Ciências),  com  o  intuito  de  combater  as  deficiências  dos  ensinos  de  ciência  relacionadas
principalmente com a falta de atividades práticas e materiais de apoio desatualizados em relação à
realidade brasileira (KRASILCHIK,1992).

O território brasileiro com sua grande diversidade de Biomas, que muitas vezes não se vem
dado à devida importância aos conhecimentos que envolvem os ambientes costeiros e marinhos,
visto que o Brasil tem cerca de 7.000 km de linha de costa litorânea e seu imenso mar territorial
(SAITO; ALMEIDA, 2006).

A Biologia como campo de conhecimento vem sendo discutida em todos os lugares, deixando
ao professor  a  tarefa de expor  os conhecimentos dessa área de modo que os  alunos possam
associar  a  realidade  do  desenvolvimento  científico  que  o  cerca,  com  os  conceitos  básicos
aprendidos em sala de aula (BRASIL, 2006).

(...) um ensino pautado pela memorização de denominações e conceitos e pela reprodução de
regras e processos (...) contribui para a descaracterização dessa disciplina enquanto ciência
que se preocupa com os diversos aspectos da vida no planeta e com a formação de uma visão
do homem sobre si próprio e de seu papel no mundo. (Brasil, 2006).  

Considerando o livro didático uma importante ferramenta na construção do conhecimento
científico, da visão crítica em relação ao meio no qual os alunos se inserem e da cidadania, tanto
para a educação ambiental, o presente trabalho se propõe em uma análise comparativa qualitativa
de livros de biologia do Ensino Médio da rede Pública Estadual de Educação na cidade de Maringá –
PR, com objetivos: Analisar comparativamente o conteúdo de Porífera; Analisar o material didático
quanto à sua estrutura geral; Avaliar o conteúdo do Filo Porífero quanto à especificidade do assunto;
Avaliar os livros quanto a atualização, organização, ilustração e a utilização de referências confiáveis
e  com  credibilidade  e  Levantar  os  pontos  positivos  e  negativos  de  cada  material  didático,
assinalando possíveis melhorias para cada um deles. 

2 METODOLOGIA

Para análise comparativa qualitativa do conteúdo de Porífera dos livros didáticos usados no
ensino médio da rede pública na cidade de Maringá-PR, três obras foram selecionadas:

A - AMABIS, Jose mariano, MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. (Figura 1);
B - LINHARES, Sérgio, GEWANDZANAJDER, Fernando. Biologia hoje. (Figura 2);
C - LOPES, Sônia, ROSSO, Sérgio. Bio. (Figura 3).

Para a avaliação dos livros foi utilizada comparações e análises dos conteúdos foram feitas
baseadas no livro acadêmico, amplamente utilizado pelo ensino superior de Ciências Biológicas no
Brasil:  Princípios  Integrados de Zoologia,  de  Clevaland P.  Hickman Jr.  (figura  4).  A  análise  do
material didático foi subdividida em dois eixos: (1) Formação Geral; (2) Formação especifica. A partir
dos eixos, delimitamos os parâmetros de avaliação. 1- Capa (cores, motivos e aparência aptos a
despertar  a  atenção  do  aluno);  Encadernação  (de  boa  qualidade,  resistente  ao  manuseio  e
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transporte);  Espaçamento  entre linhas (permitindo a leitura com facilidade de hierarquização de
títulos  e  subtítulos);  Tamanho  da  letra  (facilitando  a  leitura);  Ilustrações  (desenhos,  gravuras,
fotografias,  mapas  e  gráficos);  Legendas  (indicam claramente  o  que  está  sendo  ilustrado  com
referência); Quadros e tabelas (descritivas e comparativas); Gráficos (autoexplicativos e indicam a
informação perante o conteúdo). 2- conceitos gerais e específicos; desenvolvimento do conteúdo na
óptica da evolução do grupo; Grau de atualização do conteúdo; Sugestão de leitura complementar;
presença de exercícios e atividades; utiliza o método cientifico para encaminhar experimentos e
conceitos; informação atual interessante sobre o tema; apresenta listagem de sites interessantes na
Internet e/ou outra ferramenta digital. Visando a identificação e adequação entre o conteúdo do Filo
Porífera, sobre o conteúdo cientifico dos livros e o meio cognitivo dos alunos.  

Figura 1: Capa do livro A utilizado para análise dos
conteúdos de Porífera

Figura 2: Capa do livro B utilizado para análise
dos conteúdos de Porífera.

Figura 3: Capa do livro C utilizado para análise dos conteúdos de Porífera.   
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Figura 4: Capa do livro utilizado para comparações e análise dos conteúdos de Porífera.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE ESTRUTURAL GERAL

Os  livros  C  e  B  - possuem  capas  chamativas  por  conta  de  suas  cores  e  figuras,
diferentemente do A. O livro B monocromático em tons de verde, facilmente associado à disciplina
de Biologia, com um Layout diferenciado. É possível observar com clareza o nome dos livros, bem
como seus autores, editoras, ano e volumes. Está tudo especificado na própria capa, facilitando a
busca e compreensão do que se trata o material e para que público é destinado.

A encadernação dos três é básica, comum entre os livros de ensino médio. Capa maleável,
não resistente, podendo rasgar ou amassar com facilidade. Não possuem um volume muito grande,
capacitando  ao  aluno  carrega-los  sem  dificuldades,  não  excedendo  o  peso  normal  dos  livros
didáticos.

É  possível  ler  com  clareza  o  conteúdo,  as  letras  possuem  um  tamanho  padrão,  e  o
espaçamento entre as palavras permite uma boa leitura. Em negrito são destacadas palavras-chave
importantes do conteúdo abordado nos três materiais.

Possuem (A, B e C) desenhos ilustrativos a fim de demonstrar de forma didática o que foi
explicado no texto, auxiliando na compreensão do conteúdo. Ao final de algumas explicações está
indicado o número da figura na qual o conteúdo está relacionado, além de ter legendas explicando
com clareza o que está sendo ilustrado no desenho.

Os materiais não possuem quadros, tabelas ou gráficos relacionando ou comparando o Filo
Porífera  com outros  filos.  É  um breve resumo sobre  o  assunto  de forma básica  e  sem muitos
detalhes. Colocando algumas curiosidades,  diversidades,  explicando brevemente o filo  de forma
simplificada.
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3.2 ANÁLISE ESPECÍFICA 

Os  conteúdos  apresentados  são  básicos  quando  comparados  com  outros  livros  mais
complexos como o de Princípios Integrados de Zoologia, de HICKMAN. A linguagem utilizada é de
fácil entendimento, compatível com a faixa etária destinada. Possui figuras explicativas, porem não
muito complexas, que auxiliam no entendimento do conteúdo por parte dos alunos.

Em relação ao conteúdo do Filo  poderia ser  mais amplo.  Alguns pontos importantes não
foram  ressaltados.  Faltou  uma  maior  organização  a  respeito  do  que  é  realmente  valido  ser
destacado, e o que não tem tanta importância (B e  C). No livro  C, tomou-se muito espaço com
figuras e matérias irrelevantes, no qual poderia ser utilizado para assunto realmente necessários e
fundamentais sobre o Filo. Já no B o assunto é reduzido, os pontos principais estão todos alocados
em um pequeno resumo, não havendo espaço para reflexões sobre o conteúdo, diferentemente do
material A no enfoque dado pelo autor. 

No material  C e  A, houve uma breve introdução do que seria o filo, destacando como é o
corpo das esponjas externamente, porém não ressaltou as características internas. No caso das
características, o contrário acontece no livro B. Quando pegamos como base o livro de HICKMAN,
pode-se observar que pontos importantes em relação as esponjas (B e C) foram deixadas de lado
como sua variação  de  tamanho,  forma,  cores,  funções,  onde se  fixam,  do que dependem seu
crescimento, se podem servir de abrigo, camuflagem ou proteção para outros animais, entre outras
características,  no  material  A o  autor  passa  informações  importantes  como  a  separação  das
esponjas pelo seu grau de complexidade, que pode ser divido em Áscon (as mais simples), Sycon
(mais complexas que as Áscon) e Lêucon (as mais superiores). A, B e C, analisado em relação aos
tipos  morfológicos  de  esponjas  foram  explicados  de  maneira  bem  básica,  porem  de  fácil
entendimento. Poderia ser explicado de maneira mais ampla, e com mais detalhes. Assim como a
reprodução que traz um breve resumo sobre os tipos, trazendo os principais pontos. Mas há uma
pobreza  nas  imagens  com  esquemas  simplificados.  Apenas  o  brotamento  é  demonstrado  em
figuras. Outros aspectos (C) de suma importância que fizeram falta no material didático analisado foi
os tipos de células que as esponjas contem, bem como sua organização, para que servem, seu
funcionamento e qual sua importância nas esponjas, já nos materiais A e B é explicado de maneira
simples. As classes também não foram destacadas (B e C), visto que é essencial, assim como os
tipos de esqueletos que as poríferas possuem, sua composição, forma e função. Sua fisiologia e
como realizam suas atividades (C).

De um modo geral os livros possuem pouco conteúdo sobre o Filo Porífera, porem estão
atualizados.  A  forma  em  que  estão  se  apresentado  deixa  a  desejar  em  alguns  pontos.  Uma
informação atual  sobre as esponjas (B e  C)  encontrada no material  didático é sobre a recente
descoberta  de  importantes  compostos  químicos  com  propriedades  farmacológicas  que  são
produzidos por elas, aumentando o interesse comercial por esse filo animal. Sem destacar o tipo de
propriedades (somente no C). Não são encontradas atividades ou exercícios, sugestões de leitura
complementar e nem listagens de sites interessantes na internet ou outra ferramenta digital (C), já
no  A e  B contém uma pequena lista de exercícios no fim do capitulo, mas já abrangendo outros
assuntos,  não só  do Filo  Porífera,  com enfoque em vestibulares.  Nas questões de quadros ou
tabelas com principais  características e informações sobre o Filo  que pode auxiliar  na  hora  do
estudo, estão em falta.  A ausência de referências de credibilidade. Não foi notado o uso de método
científico para encaminhar experimentos e conceitos em nenhum dos materiais 

A busca pelo professor  deve ser voltada para com as contribuições que o possibilitem a
mediação da construção do conhecimento cientifico pelo aluno, para desenvolvimento/apropriação
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de valores e de linguagem, conforme os avanços da ciência, dentro de um contexto e socialmente
marcante.  Ainda salientando que seu desenvolvimento/apropriação se  implica  num processo de
escolha metodológica plausível com as concepções de ensino.  (PERUZZI, et al, 2000). Sendo o
livro didático o meio metodológico comumente adotado por todas as instituições de ensino, tido
como padrão curricular desejável, mesmo que possa ser entendida como algo fluido em continuo
melhoramento,  sua  atribuição  de  básica  definição  é  a  “de  ser  uma  versão  didatizada  do
conhecimento para fins escolares e/ou com o propósito de formação de valores” (LOPES, 2007). De
um modo geral os materiais didáticos possuem uma estrutura simples, comum entre os livros de
ensino  médio,  Os  materiais  B e  C além de  não  possuírem quadros,  tabelas  ou  gráficos  entre
relações comparativas do Filo Porífera com outros filos, não apresentam uma organização coesa, e
a inserção de figuras que poderiam ser de melhor entendimento na pratica pedagógica. Para superar
as próprias limitações encontradas nos livros, a competência é de posse (espera-se) do professor,
que  de  forma  genérica,  comumente,  deixa  a  “desejar”  em  alguns  aspectos,  nos  quais:
contextualização,  problemáticas e saberes específicos (NUÑEZ,  RAMALHO, SILVA e CAMPOS,
2009, p. 03). Faz então, necessária a análise do livro didático, na verificação, contextualização de
conteúdo e formação,  sendo elas de acordo com os parâmetros estabelecidos e em individuas
críticos. 

O que difere os livros didáticos da disciplina de ciências é sua aplicação método-científica, o
estimulo á analise dos fenômenos, a teste de hipóteses e a formulação de conclusões, na qual
Vasconcelos  e  Souto  (2003)  incluem  que  “o  livro  de  ciências  deve  propiciar  ao  aluno  uma
compreensão cientifica, filosófica e estética de sua realidade oferecendo suporte no processo de
formação dos indivíduos/cidadãos”. (VASCONCELOS e SOUTO, 2003, p. 93).

Nos matérias B e C em relação às esponjas como sua variação de tamanho, forma, cores,
funções, onde se fixam, do que depende seu crescimento, se pode servir de abrigo, camuflagem ou
proteção para outros animais foram deixadas de lado. Nesse sentido, SANTOS e CARNEIRO (2006)
destacam que, “o livro didático assume essencialmente três grandes funções: de informação, de
estruturação e organização da aprendizagem e, finalmente, a função de guia do aluno no processo
de apreensão do mundo exterior.” (SANTOS e CARNEIRO 2006 p. 206).

As práticas curriculares de ensino de ciências naturais são ainda marcadas pela tendência de
manutenção do “conteudismo” típico de uma relação de ensino tipo “transmissão – percepção”,
limitada a reprodução restrita do “saber de pose do professor”,  que “repassa” os conteúdos
enciclopédicos  ao  aluno.  Esse,  muitas  vezes  considerando  tabula  rasa  ou  detentor  de
concepções  que  precisam  ser  substituídas  pelas  “verdades  químicos-científicas”  (BRASIL,
2008, p. 48).     

De forma genérica os livros mostram-se atualizados, porém Lajolo (1996) ressalva, que além
desses materiais o professor busque outros apoios pedagógicos, para melhor desenvolvimento das
aulas (LAJOLO, 1996 p. 8). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Numa relação complexa nos livros didáticos mostra-se preciso uma melhor organização e
complementação  com partes  importantes  que  lhes  faltam.  Tem um espaço  grande  tomado por
conteúdo  desnecessário  que  poderia  ser  ocupado  por  tópicos  importantes,  como  o  contexto
ecológico que demonstre a relevância dos invertebrados (Filo Porífera) na natureza. O livro didático
como  ferramenta  pedagógica  no  processo  de  construção  do  conhecimento  necessita  de  uma
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mudança que aconteça hoje em sala  de  aula,  como o uso de novas tecnologias,  revisões nas
diretrizes curriculares e expectativas de aprendizagem, impõem desafios constantes à produção do
livro Escolar, que acompanha com sucesso as transformações da Educação nacional.

 O livro didático atinge seu propósito quando estabelece uma forte parceria com o professor.
Juntos eles podem converter em realidade os mais nobres ideais da educação em uma metodologia
que se adapta a cada contexto em salas de aula, que se depende do modo de como o professor ira
conduzir. 
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