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RESUMO
Em vista da utilização do livro didático como ferramenta básica para a atividade da docência, este trabalho visa avaliar
como o conteúdo sobre o Filo Cnidária é abordado em três livros didáticos de Biologia utilizados no Ensino Médio. As
análises realizadas tiveram como base aspectos primordiais para a construção do que seria um bom livro didático.
Assim, ao fim da avaliação, foi possível determinar as falhas e acertos de cada um dos materiais analisados, com o
objetivo de sugerir melhorias para todos eles. Os livros analisados foram AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto
Rodrigues. Biologia. Ed. Moderna – Volumes 2”; “LINHARES, Sérgio, GEWANDZANAJDER, Fernando. Biologia hoje.
Editora  Ática  –  Volumes  2”  e  “PAULINO,  Wilson.  Biologia.  Editora  Ática  –  Volume  único.  Cada  livro  foi  avaliado
considerando  oito  aspectos  importantes  da  composição  do  conteúdo  “Filo  Cnidária”,  atribuindo  notas  de  0  a  10,
calculando uma média geral com a nota alcançada em cada item. Todos os livros obtiveram nota zero em pelo menos 3
itens e a minoria dos aspectos avaliados alcançaram a nota máxima. A partir dessa avaliação foi possível eleger o
melhor livro para utilização no processo de ensino, bem como os aspectos que os mesmos devem comtemplar para as
edições posteriores.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Docência; Avaliação; Educação.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, os livros didáticos têm sido utilizados apenas como agentes de determinação
de currículos. Essa limitação na qual a utilização do livro didático é responsável pela restrição de
novos conteúdos ou até mesmo a simples atualização dos existentes, causa desinteresse por parte
dos discentes.

Os livros didáticos, no Ensino Médio, possuem grande importância no processo de ensino e
aprendizagem. Esses uma vez que constituem, na maioria dos casos, o único material de apoio
disponível  para  o  aluno,  principalmente  nas escolas  públicas,  devem ser  bem estruturados sob
diversos aspectos afim de suprir toda a necessidade no processo de aprendizagem requisitado pelo
aluno.  Em decorrência da existência de diversos livros didáticos que falham em vários quesitos
quando analisados, hoje os professores são estimulados ou praticamente obrigados a usar outros
recursos para a elaboração de uma boa aula, jornais, revistas, filmes entre outros. No entanto, em
algumas escolas, o livro novamente, se torna praticamente a única ferreamente disponível (FRISON
et al., 2009).

Diante da variedade de livros e suas constantes falhas, atualmente os professores e demais
profissionais da educação discutem sobre qual  o melhor livro didático ser adotado nas escolas.
(VASCONCELOS, 2003). Assim, as análises de livros didáticos do ensino médio, possuem grande
importância, pois a partir dessas avaliações é possível eleger os melhores livros e isso implica na
melhoria das aulas ministradas a partir deles, bem como a aprendizagem do aluno (JÚNIOR et al.,
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2012).  Diante  disso,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar,  de  forma  quantitativa  oito  aspectos
importantes do conteúdo “Filo Cnidária” em três livros didáticos do ensino médio.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os livros utilizados nomeados de Livro 1, Livro 2 e Livro 3; respectivamente, se referem a
“AMABIS,  José  Mariano,  MARTHO,  Gilberto  Rodrigues.  Biologia.  Ed.  Moderna  –  Volumes  2”;
“LINHARES, Sérgio, GEWANDZANAJDER, Fernando. Biologia hoje. Editora Ática – Volumes 2” e
“PAULINO, Wilson. Biologia. Editora Ática – Volume único”.

Para avaliação das características dos livros, decidiu-se estabelecer um sistema com oito
itens que receberam notas de 0 a 10, no qual 0 representa o pior resultado e 10 o melhor. A partir
disso, foi feito uma média inicial com estes resultados. Com as médias inicias foi estabelecido uma
média final para cada livro.

Os itens avaliados sobre o conteúdo Filo Cnidária foram: 

1. Conceitos gerais e específicos;
2. Desenvolvimento do conteúdo na ótica da evolução do grupo;
3. Grau de atualização do conteúdo (para esse item foram utilizados livros de renome como:

BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. C. Invertebrados. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007 e HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de Zoologia.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012)

4. Sugestão de leitura complementar;
5. Presença de exercícios e atividades;
6. Utilização do método científico no encaminhamento dos experimentos e conceitos;
7. Informação atual de interesse;
8. Presença de sites e/ou outras ferramentas digitais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demostram que os itens 4, 6 e 8 foram totalmente negligenciados por
todos os livros (Quadro 1). A ausência do item 4, limita o conhecimento do aluno e não estimula o
mesmo a se aprofundar no assunto.  A carência do aspecto 8, não abrange todos os meios de
obtenção  do  conhecimento,  tornando  o  livro  ruim  para  os  alunos  que  aprendem por  maneiras
diferentes.  Com isso,  fica evidente que há pelo menos 3 itens que podem ser  adicionados nas
edições subsequentes  que contribuem para  o processo de ensino.  Além disso,  caso o foco do
avaliador seja na questão de atualização do conteúdo, a melhor bibliografia seria o Livro 1.

Quadro 1: Média geral dos livros em relação ao conteúdo apresentado

RESULTADO DA AVALIAÇÃO REFERENTE AO CONTEÚDO APRESENTADO PELOS LIVROS

CARACTERÍSTICAS Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3

LIVRO
1

LIVRO
2 

LIVRO
3

LIVRO
1

LIVRO
2 

LIVRO
3

LIVRO
1

LIVRO
2 

LIVRO
3

1. Conceitos gerais e 
específicos;

10 8 8 9 7 8 10 9 9

2. Desenvolvimento do 
conteúdo na ótica da 
evolução do grupo;

9 8 9 9 9 9 9 9 8
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3. Grau de atualização do 
conteúdo;

10 9 9 10 9 9 10 8 9

4. Sugestão de leitura 
complementar;

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Presença de exercícios 
e atividades;

10 0 0 10 0 0 9 0 0

6. Utilização do método 
científico no 
encaminhamento dos 
experimentos e 
conceitos;

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Informação  atual  de
interesse;

10 9 9 10 9 8 10 8 9

8. Presença  de  sites  e/ou
outras  ferramentas
digitais;

0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÉDIA: 6,13 4,25 4,38 6,00 4,25 4,25 6,00 4,25 4,38

Fonte: Dados da pesquisa

Além disso, os resultados gerais mostram que o Livro 1 se sobressai em relação aos outros
dois quando comparados os aspectos gerais, então caso a instituição de ensino tiver o Livro 1 a
disposição,  essa seria  a  melhor  escolha.  Nesse sentido,  os  Livros  2  e  3  ficaram relativamente
equiparados (Gráfico 1), mostrando que, caso coubesse a escola a decisão de adotar um ou outro,
não haveria diferenças notáveis entre eles.

Gráfico
1: Média
final por
livro dos

itens
avaliados
sobre o

conteúdo
Filo

Cnidária.
Fonte:
Dados

da
pesquisa

4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, percebe-se que há uma boa abordagem sobre o Filo Cnidária nos livros de Biologia
do Ensino Médio, no entanto é sempre passível de melhorias. 

Das características faltantes nos livros, a ausência de indicações de leituras complementares,
de sites ou de ferramentas digitais para que os alunos possam se aprofundar, são as que mais
podem impactar o processo de aprendizagem, uma vez que a interdisciplinaridade e o conhecimento
integrado se fazem cada vez mais importantes e necessários no processo educacional.
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Assim, foi contatado que o Livro 1 é superior em relação aos demais, segundo os critérios de
avaliação utilizados. Contudo, o Livro 1 também apresenta falhas que podem ser corrigidas em
edições futuras. Sobre os Livros 2 e 3, os mesmos necessitam de revisão e melhoria nos utilizados
na  composição  geral  do  conteúdo  analisado.  Aprofundamento  no  conteúdo  e  a  presença  de
curiosidades sobre os cnidários seriam uma boa sugestão.

Apesar, dessa análise inicial, mais itens devem ser verificados, sob diversas perspectivas afim
de determinar o melhor livro para o ambiente escolar. 
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