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RESUMO 

O Brasil abriga uma das maiores biodiversidade do mundo, porém os livros didáticos pouco 

exploram e valorizam o tema. Este trabalho levou em consideração a relevância do ensino do 

conteúdo “Fauna” nos livros didáticos, com o objetivo de verificar o conteúdo e seus aspectos 

pedagógicos e metodológicos nos livros que compõem as Coleções Didáticas de Ciências do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD – MEC 2014) indicadas para o 7° ano do 

ensino fundamental, procedendo a uma avaliação criteriosa para perceber a dimensão do 

problema e encontrar sugestões viáveis que melhorem os livros didáticos e o ensino no Brasil. 

Foram utilizadas 10 das 20 coleções didáticas de Ciências Naturais disponibilizadas pelo 

MEC em 2014, para as turmas do 7° ano. Os livros foram submetidos a uma análise, tomando 

como referência o PNLD, e priorizando os eixos Conteúdo Teórico, Recursos Visuais e 

Atividades Práticas. Quanto à pesquisa, trata-se de uma pesquisa de abordagens quali-

quantitativa e descritiva. Observou-se que:em média, os livros abordavam o tema em 44 

páginas (mínimo de 24 e máximo de 62), distribuídasentre dois e cinco capítulos; quanto ao 

conteúdo teórico, cinco dos livros dificultavam a contextualização, ou seja, a compreensão da 

realidade vivenciada pelo aluno no dia a dia; alguns livros apresentavam melhorias nos 

recursos complementares, principalmente associadas à chegada da internet nas escolas, e 

traziam sugestões de consultas; 70% dos livros avaliados não apresentavam qualquer tipo de 

sugestão de atividades práticas em relação ao conteúdo Fauna; apenas um livro enfocou sobre 

as ameaças de extinção das espécies da fauna com maior consistência e mostrou projetos de 

conservação; e o uso de imagens da fauna exótica ainda foi frequente nos principais 

exemplos. Assim, constata-se que o ensino de Ciências nos livros didáticos tem sido 

descontextualizado, por não contemplar a realidade, pela ausência de atividades práticas e 

pela insistência histórica no estrangeirismo, principalmente nas imagens. Este trabalho teve 

como Produto Educacional a criação de um aplicativo para celulares e tablets com as espécies 

ameaçadas de extinção do bioma Caatinga. 

 

Palavras-chave: Fauna, Programa Nacional do Livro Didático, Caatinga 

 

 

 



ABSTRACT 

The Brazil's biodiversity is one of the largest in the world, but textbooks rarely exploit and 

value the theme. This work took into account the relevance of teaching Fauna content in 

textbooks with the objective of verifying the content and its pedagogical and methodological 

aspects in the books that make up the Didactic Collections of Science of the National 

Textbook Program (PNLD - MEC 2014) indicated for the 7th year of elementary school, 

making a careful evaluation to understand the dimension of the problem and find viable 

suggestions to improve textbooks and teaching in Brazil. We used 10 of the 20 didactic 

collections of Natural Sciences made available by the MEC in 2014, for the 7th grade classes. 

The books were submitted to an analysis, taking as reference the PNLD, and prioritizing the 

theoretical content, visual resources and practical activities. As far as the research is 

concerned, it is a qualitative-quantitative and descriptive research. It was noted 

that:Onaverage, the books covered the topic in 44 pages (minimum of 24 and maximum of 

62), between two and five chapters; As to theoretical content, five of the books made it 

difficult to contextualize (the comprehension of the reality lived by the student in the day to 

day); Some books presented improvements in the complementary resources, mainly 

associated with the arrival of the Internet in the schools, and they offered suggestions of 

consultations; 70% of the books evaluated did not present any type of suggestion of practical 

activities in relation to the fauna content; Only one book focused on the threats of extinction 

of the species of the fauna with greater consistency and showed projects of conservation; And 

the use of images of the exotic fauna was still frequent in the main examples. Thus, it is 

observed that the teaching of science in textbooks has been decontextualized, not considering 

reality, the absence of practical activities and the historical insistence on foreignism, 

especially in the images. This work had as Educational Product the creation of an application 

for cell phones and tablets with the endangered species of the Caatinga biome. 

 

Key words: Fauna, National Textbook Program, Caatinga 
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1 INTRODUÇÃO  

A fauna brasileira apresenta uma enorme variedade de animais, sendo a mais rica 

da América Central e Sul (Rodrigues, 2005). Porém, diversos fatores a ameaçam 

frequentemente, incluindo o desmatamento, comércio ilegal e caça predatória, que são as 

principais causas de ameaças a essa grande riqueza existente no país. É importante conhecê-la 

e vivenciá-la no dia a dia para compreender melhor suas funções no equilíbrio da natureza e 

na sustentabilidade dos ecossistemas e assim passar a valorizar. Entretanto, exatamente nas 

escolas, que seria o local ideal para iniciar o aprendizado sobre o meio ambiente, conhecer e 

valorizar a fauna e flora brasileira, observa-se o oposto: são poucas as vivências práticas e 

interação com a natureza e, apesar da megadiversidade existente, os livros didáticos utilizados 

aparentemente pouco exploram e valorizam essa representatividade como deveria. 

O órgão do Governo Federal responsável por cuidar da biodiversidade no Brasil é 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que conta com o apoio direto de dois órgãos: o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) quanto a fiscalização, e o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) quanto a administração e pesquisa. É de 

responsabilidade destes dois Institutos executarem as ações do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as 

Unidades de Conservação (UCs) instituídas pela União. Cabe a eles ainda apoiar e fiscalizar a 

comunidade científica na execução de programas de pesquisa, proteção, preservação e 

conservação da biodiversidade, bem como exercer o poder de polícia ambiental para a 

proteção das Unidades de Conservação federais e dos domínios morfoclimáticos em geral.  

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atua 

utilizando três ferramentas: avaliação do risco de extinção das espécies, identificação de 

cenários de perda de biodiversidade e definição e implementação de Planos de Ação 

Nacionais. As Unidades de Conservação (UCs) são geridas pelo ICMBio e fiscalizadas pelo 

IBAMA. Conforme o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), hoje são 954 

UCs em todo o Brasil (MMA, 2015), presentes em todos os biomas brasileiros. As UCs 

podem ser divididas em dois grandes grupos: o de Proteção Integral e o de Uso Sustentável. 

Existe cerca de 24 Unidades de Conservação administradas pelo ICMBio na fitofisionomia da 

Caatinga. Os biomas são domínios morfoclimáticos caracterizados pelo clima, a vegetação e o 

solo específico (AB’SABER, 1977; 2003). No Brasil, são reconhecidos sete biomas de 

características distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Campos 
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Sulinos (que se estende ao Pampa) e a Zona Costeira e Marinha. A Caatinga, principal 

domínio morfoclimático presente no estado do Ceará, é o único bioma exclusivamente 

brasileiro. De acordo com o ICMBio (2007), sua área corresponde a 11% do território 

brasileiro e boa parte de seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em outro lugar do 

mundo, tornando ainda mais importante à conservação de suas espécies. Por estar 

exclusivamente em território brasileiro, a Caatinga poderia ser mais bem explorada nos livros 

didáticos. Um melhor conhecimento do bioma, certamente ajudaria na sua preservação e 

conservação, minimizando os danos que vem sendo causados pela ação do homem. 

A Mata Atlântica, severamente desmatada,ao longo dos últimos séculos, está 

reduzida atualmente a apenas 1% da sua área original na região nordeste, e mesmo assim 

foiconsiderada pela Conservação Internacional (CI) entre os cinco hotspots do mundo 

(CAMPANILI; PROCHNOW, 2006), ou seja, é uma das áreas com maior biodiversidade do 

planeta. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e sua área ocupa 24% do território 

nacional (LIMA e SILVA, 2005). De acordo com Pivello (2005), devido às políticas de 

incentivos agrícolas, o Cerrado é um dos biomas mais sujeitos à ocupação edescaracterização, 

e sem qualquer proposta paralela de proteção ambiental. O Pantanal é um bioma de planície 

inundável e constitui uma das áreas úmidas mais importantes da América do Sul, atuando 

como grandes reservatórios de água, alta produtividade biológica e grande diversidade 

faunística, porém, este bioma vem sofrendo impactos socioambientais a partir da implantação 

da pecuária, do garimpo, da pesca, da caça e da agropecuária extensiva (SAITO, 

2006).Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2007), obioma Amazônia representa cerca de 

40% das florestas do planeta, onde se encontra grande reserva mineral e uma biodiversidade 

ainda pouco conhecidapelas ciências, havendo muitas espécies a serem descritas. No território 

brasileiro, este bioma abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso (SAITO, 2006). De acordo com Pillar (2009), 

os Campos Sulinos são ambientes originários do Sul do Brasil, que apresentam alta 

biodiversidade, de clima com condições úmidas e vegetação em forma de mosaico campo-

floresta, ainda de certo aspecto natural, tem sido a principal fonte forrageira para a 

agropecuária da região. A Zona Costeira e Marinha brasileira possui uma grande variedade de 

ecossistemas, entre eles manguezais, recifes de corais, dunas, restingas, que abrigam inúmeras 

espécies de flora e fauna, sendo muitas delas endêmicas e algumas ameaçadas de extinção 

(SAITO, 2006; MMA, 2007). Na figura 1 é possível observar a distribuição territorial dos 

biomas no Brasil. 
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou recentemente a 

Campanha da Fraternidade 2017, que terá como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e 

defesa da vida”. A proposta principal é dar ênfase a diversidade de cada bioma e criar relações 

respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habitam, com um olhar sobre os 

biomas brasileiros quanto às características, potencialidades e as agressões que destroem a 

fauna, a flora, as pessoas e os ecossistemas. 

Figura 1–Apresentação da distribuição territorial dos biomas no Brasil. 

 

 

Fonte: http://www.vestibionline.com.br/2015/05/biomas-brasileiros-uma-abordagem.html 

1.1 A diversidade e riqueza dos Vertebrados no Brasil 

Sabino e Prado (2005) destacam que o número exato de espécies de vertebrados 

do Brasil é desconhecido, pois ainda há regiões não inventariadas. Os autores relatam ainda o 

relevante grau de endemismo dos vertebrados brasileiros como um dos maiores do mundo, 

colocando nosso país em sexto na classificação geral. Cerca de 60% dos anfíbios registrados 

no Brasil, por exemplo, não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Atualmente, 

estima-se que existe no Brasil cerca de 8.825espécies de animais vertebrados, dos quais são 
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aproximadamente 711 espécies de mamíferos, 1.900 de aves, 732 de répteis, 973 de anfíbios, 

3.133 de peixes continentais e 1.376 peixes marinos. Além dos vertebrados, existem 

aindamais de 120 mil de animais invertebrados (ICMBio, 2015).   

De acordo com o MMA (2015), o bioma Caatinga, que é o mais representativo no 

estado do Ceará, abriga 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies 

de anfíbios, 241 de peixes e 221 de abelhas. Pesquisas contrariam o mito de que a Caatinga 

não é rica em espécies e endemismo, ressaltando que pode haver um aumento no número de 

espécies conhecidas, uma vez que 40% da região nunca foi estudada, conforme dados 

apontados pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga (PAN 

Aves da Caatinga, 2014). Apesar de ser o único exclusivamente brasileiro, o bioma ainda 

conta com poucos projetos de pesquisa e conservação da biodiversidade,se comparado 

principalmente à Mata Amazônica e Atlântica.Várias espécies que habitam a Caatinga estão 

ameaçadas de extinção. Em 2014, o mascote da Copa do Mundo do Brasil foi inspirado no 

tatu-bola-da-caatinga, natural da região e que encontra-se em estado de ameaça de extinção. 

Infelizmente, foi um dos poucos casos de valorização e destaque da fauna brasileira. 

Recentemente o MMA, em um esforço conjunto com a comunidade científica, fez 

a revisão e publicou a lista de espécies ameaçadas da fauna brasileira (MMA, 2014). Cerca de 

1.173 estão listadas como ameaçadas de extinção, sendo uma obrigação do poder público e da 

sociedade protegê-las (ICMBio, 2015). Esta avaliação nacional do risco de extinção da fauna 

brasileira, realizada entre 2010 e 2014, aponta que estão oficialmente reconhecidos como 

ameaçados 110 mamíferos, 234 aves, 80 repteis, 41 anfíbios, 353 peixes ósseos (310 água 

doce e 43 marinhos), 55 peixes cartilaginosos (54 marinhos e 1 água doce), 1 peixe-bruxa e 

299 invertebrados, dados apresentados na Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014. 

Ou seja, a fauna brasileira, que é tão exuberante em números, endemismos, importância e 

excentricidade, também é uma das faunas mais ameaçadas do planeta.  

No Ceará, onde existe uma singular junção de biomas – Caatinga, Mata Atlântica 

(brejos-de-altitude), Costeiro e Cerrado, também encontra-se uma fauna peculiar, rica e com 

muitos casos de endemismos sendo exemplos importantes os sapinhos do gênero 

Adelophryne, os lagartinhosLeposomabaturitensis, 

PlacosomalimaverdorumeTropidurusjaguaribanus, a serpenteAtractusronnie, o passarinho 

soldadinho do AraripeAntilophiabokermannie o porco 

espinhoCoendubaturitensis(HOOGMOED et al., 1994;RODRIGUES e BORGES, 1997; 
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COELHO e SILVA, 1998; PASSOS et al., 2007; PASSOS et al., 2011; FEIJÓ e 

LANGGUTH, 2013; BORGES-NOJOSA et al., 2016).  

1.2O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

O livro didático ainda é o principal recurso norteador do trabalho do professor na 

realização das atividades pedagógicas. O aluno também tem nele sua maior fonte de 

informações na escola. No Brasil, a primeira política de legislação do livro didático se deu por 

meio do Decreto-Lei n° 1.006, de 30 de dezembro de 1938 (BRASIL, 1938), que estabeleceu 

as condições de produção, importação e utilização deste recurso. O decreto considerava livro 

didático os compêndios, que expõem a matéria das disciplinas constantes dos programas 

escolares e os de leitura de classe, usados para leitura dos alunos em aula. Desde então, vários 

outros decretos e políticas de aperfeiçoamento e melhoria do livro didático foram instituídas 

no Brasil. Contudo, ainda são inúmeras as deficiências encontradas, sendo uma das principais, 

a não contemplação da realidade do aluno, impossibilitando a associação dos conteúdos ao 

seu cotidiano. 

A universalização do acesso ao livro didático no Brasil ocorreu com o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério de Educação e Cultura (MEC), em efetiva 

execução desde o ano de 1985, que tem por objetivo oferecer subsídios ao trabalho do 

professor, bem como aos estudos dos alunos. O PNLD atende, atualmente, alunos da rede 

pública municipal e estadual de ensino, fornecendo-os livros gratuitos para uso durante um 

período de três anos. Os livros são inscritos pelas editoras por meio de editais e passam por 

uma avaliação do MEC, onde são aprovados ou reprovados, conforme os PCNs. Depois disso, 

o MEC elabora o Guia do Livro Didático (BRASIL, 2013) e o envia para as escolas 

cadastradas no senso escolar, que por sua vez os escolhem de acordo com seus planejamentos 

pedagógicos e adequação de suas necessidades. As escolhas dos livros são feitas de forma 

democrática, geralmente por professores em suas respectivas áreas de atuação, gestores 

escolares e técnicos das secretarias de educação dos municípios e estados.  

Todo conteúdo presente nos livros didáticos deve refletir o que é determinado 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Neles, o “Meio Ambiente” é apresentado 

como um de seus temas transversais, que deve ser trabalhado em todas as áreas do Ensino 

Fundamental. Além disso, tem como um de seus principais objetivos que os alunos sejam 

agentes transformadores do ambiente, contribuindo ativamente para a melhoria do mesmo. 
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Também reconhece o ser humano como parte integrante da natureza e relaciona sua ação às 

mudanças nas relações entre os seres vivos e à alteração dos recursos e ciclos naturais, 

apontando para o futuro do planeta e a necessidade de planejamento em longo prazo.  

Portanto, a escolha de um bom livro didático é um ato importante para a melhoria 

da qualidade do ensino, visto que, mesmo nos dias de hoje, ainda é a principal ferramenta de 

orientação utilizada pelo professor em suas aulas. É necessária uma análise criteriosa na 

escolha desse recurso, pois o próprio MEC reconhece algumas imprecisões, justificando que a 

Ciência não é um corpo de conhecimentos acabado e que o professor dever estar sempre 

atento a estas eventuais incorreções.   

Para Vasconcelos e Souto (2003), os livros didáticos apresentam atividades 

fundamentadas na memorização teórica, que não contemplam a realidade imediata dos alunos, 

formando indivíduos treinados para repetir conceitos e armazenar termos, sem reconhecer as 

possibilidades de associar os conteúdos ao seu cotidiano. Portanto, falta a contextualização do 

conteúdo teórico.  

Assim, esta dissertação leva em consideração a relevância do ensino do conteúdo 

“Fauna” nos livros didáticos e a necessidade de proceder a uma avaliação criteriosa desse 

tema, para encontrar sugestões viáveis que colaborarem na melhoria dos livros didáticos e do 

ensino no Brasil, e que possa responder as seguintes perguntas: 

- O conteúdo sobre o tema “Fauna” nos livros didáticos do 7º ano do Ensino 

Fundamental está sendo abordado de forma que os alunos aprendam satisfatoriamente sobre 

os animais, principalmente sobre os animais nativosem cada bioma, como por exemplo a 

Caatinga? 

- Será que a maneira como está sendo visto este conteúdo nos livros didáticos do 

Ensino Fundamental ajuda que ocorra a contextualização do aluno no seu dia a dia e na 

percepção para valorização e conservação da megadiversidade existente nos biomas do 

Brasil? 
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

Para a pergunta 1: 

1.1 - Os livros didáticos apresentam um conteúdo muito restrito sobre o assunto, não sendo 

suficiente para um bom conhecimento sobre a Fauna, principalmente a nativa brasileira. 

Para a pergunta 2: 

2.1 - Os livros didáticos apresentam uma tendência a adotarem modelos de valorização 

estrangeira, utilizando imagens e enaltecendo a fauna estrangeira, fazendo com que os alunos 

não reconheçam a fauna brasileira. 

2.2 - Não é possível observar uma contextualização do assunto, seja devido à forma como o 

conteúdo é apresentado no texto, ou pela ausência de atividades práticas. 

2.3 - Os livros didáticos não estimulam qualquer integração dos alunos com a fauna, deixando 

de construir a conscientização ambiental relacionada à conservação da mesma. 
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3 OBJETIVOS 

Geral 

Investigar o conteúdo programático “Fauna” e seus aspectos pedagógicos e 

metodológicos nos livros que compõem as Coleções Didáticas de Ciências do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD – MEC 2014) indicadas para o 7° ano do ensino 

fundamental. 

Específicos 

 Realizar um levantamento bibliográfico das Coleções Didáticas de Ciências do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD – MEC 2014) indicadas para o 7° ano do ensino 

fundamental; 

 Localizar, identificar e avaliar a temática Fauna nos livros didáticos indicados para o 7º 

ano do ensino fundamental pelo PNLD – MEC 2014 quanto a vertente do conteúdo 

teórico; 

 Comparar os conteúdos/currículos de Ciências para o 7° ano propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e os apresentados nos livros do PNLD – MEC em Ciências 

do Ensino Fundamental; 

 Conhecernos livros do 7° ano do ensino fundamental quanto ametodologia utilizada, 

observando se o conteúdo é apresentado com clareza e coerência, facilitando a 

compreensão por parte dos alunos; 

 Analisar os livros do 7° ano do ensino fundamental quanto aos recursos visuais e as 

atividades propostas; 

 Verificar a existência de fontes complementares ou adicionais de informação, oferecendo 

novas oportunidades de exercitar o conhecimento em construção; 

 Diagnosticar se os livros didáticos levantam questõescomo a ameaça de extinção de 

espécies animais; e 

 Identificar nos livros didáticos a transversalidade e contextualização. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Estima-se, de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção (2008; 2014), que o Brasil abriga 13,2% da biota mundial, sendo por isso 

considerado um país megadiverso. Ainda de acordo com o livro, a União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN) vem, ao longo dos últimos 30 anos, elaborando listas 

vermelhas com o objetivo de chamar a atenção para aquelas espécies ameaçadas de extinção 

e, consequentemente, promover a sua conservação. No Brasil, a primeira lista oficial de 

espécies ameaçadas de extinção é datada de 1968 (BIODIVERSITAS, 1968; MACHADOet 

al, 2008; MMA, 2015). Desde a sua primeira publicação, relata-se a preocupação do governo 

em conservar a biodiversidade e evitar a extinção das espécies.Em sua homepage, o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade destaca que a fauna tem papel importante 

na manutenção do meio ambiente saudável, permitindo a prestação dos serviços necessários à 

manutenção da vida humana, tais como alimento, polinização e dispersão de plantas, 

manutenção do equilíbrio de populações, e controle de pragas. 

A destruição de habitats é uma das principais ameaças para as espécies das listas 

vermelhas (MMA, 2002). A caça e o comércio ilegal, atividade que só perde em quantidade e 

valores financeirospara o tráfico de drogas, também contribuem diretamente para a extinção 

das mesmas. Em 2001 a IUCN publicou um planejamento de avaliação mundial, com as 

categorias usadas para avaliar o status de conservação das espécies de animais. Os critérios e 

categorias que o MMA adotou para elaboração de listas de espécies ameaçadas de extinção 

são os mesmos definidos pela IUCN. Abaixo são apresentadas as categorias de risco de 

extinção propostas e utilizadas pela IUCN (Figura 2), expressas pelas siglas em inglês e com 

os seguintes significados: Extinto (EX), Extinto na Natureza (EW), Criticamente em Perigo 

(CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçado (NT) e Não Ameaçada (LC). 

Existem ainda as categorias Deficiente de Dados (DD) e Não Avaliado (NE). 

Figura 2 – Descrição das categorias da IUCN para a avaliação do grau de ameaça da fauna. 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Status_iucn3.1pt.png 
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De acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, os 

biomas Mata Atlântica e Caatinga apresentam os maiores valores de proporção de espécies na 

categoria Criticamente em Perigo (mais de 22% em cada um dos biomas). 

Para Leal et al (2003), a Caatinga é o bioma brasileiro menos estudado e menos 

protegido, mesmo sendo o único bioma restrito ao território brasileiro. Mesmo com tanta 

riqueza, o bioma ainda não teve sua importância reconhecida pelo poder público, não sendo 

incluído na lista de biomas brasileiros designados como Patrimônios Nacionais na 

Constituição Federal de 1988 (MMA, 2010). As UCs cobrem menos de 2% do seu território. 

Estudar e conservar a diversidade biológica desse bioma é um dos grandes desafios da ciência 

de nosso país.  

Para Silva et al (2003), a promoção da conservação do bioma Caatinga não é uma 

ação simples, pois grandes obstáculos precisam ser superados: 

Essa posição única entre os biomas brasileiros não foi suficiente para garantir à 

Caatinga o destaque que merece. Ao contrário, a Caatinga tem sido sempre colocada 

em segundo plano quando se discutem políticas para o estudo e a conservação da 

biodiversidade do país. (SILVA et al 2003, p. 9)  

A fauna da Caatinga é bastante rica e precisa ser mais explorada, principalmente 

através da educação nas escolas do Brasil. Os livros didáticos pouco abordam o estudo dos 

biomas brasileiros e suas particularidades, apresentando-os com uma visão superficial e de 

pouca relevância, se comparado a outras temáticas. A exploração dessa biodiversidade pode 

proporcionar uma melhor compreensão do mundo por parte da população que vive nessa 

região do país. Trabalhar essa temática nas escolas se torna indispensável para a ação direta 

do ser humano nas políticas de preservação e conservação dos seres vivos. 

Matos e Landim (2014), enfatizam a importância de valorizar o ambiente local no 

ensino de Ciências para um posicionamento crítico por parte dos alunos:  

No ensino de Ciências a valorização do ambiente local, o desenvolvimento nos 

alunos do sentido de pertencimento, o estímulo à observação do seu entorno e 

posicionamento crítico a este respeito são objetivos importantes. (MATOS e 

LANDIM, 2014, p. 138) 

...a escolha de um livro que aborde as questões regionais de modo que possibilite ao 

professor o desenvolvimento de atividades contextualizadas é importante para um 

ensino de Ciências que forme cidadãos conscientes e atuantes no ambiente em que 

vivem. (MATOS e LANDIM, 2014, p. 150) 
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Cardoso-Silva e Oliveira (2003), defendem que os livros didáticos devem ser 

objeto de constantes pesquisas para sua atualização, com o intuito de garantir um serviço de 

melhor qualidade para a educação. Os autores destacam ainda que os livros não levam em 

consideração situações da realidade do aluno, devendo também passar por reformulação, 

sendo que os mesmo estariam defasados ou aquém dos temas atuais. Expressam ainda, com 

base em estudos de Amaral e Megid-Neto (1997), que os autores de livros e editoras até 

discutem a importância de avanços nas ciências, porém a incorporação dessas ideias, 

atividades complementares e orientações pedagógicas nem sempre são adotadas nos livros 

didáticos. 

Segundo GRAMOSWSKI et al (2015), o MEC é o maior comprador de obras 

didáticas no mercado brasileiro e o PNLD atua como regulador dentro do panorama 

mercadológico. Afirmam ainda que os conteúdos dos livros são estruturados de maneira 

tradicional, alimentando um círculo vicioso que impede novas proposta para o ensino de 

Ciências.   

4.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998), visando à 

busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras, a Constituição de 1988, com 

base no Plano Decenal de Educação (1993-2003), mostra a necessidade e a obrigação do 

Estado de elaborar parâmetros no campo curricular, para orientar o ensino fundamental. Com 

a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, torna-se 

competência da União estabelecer, junto com estados, distrito federal e municípios, diretrizes 

curriculares, com conteúdos mínimos, para assegurar uma formação básica comum.  

O Plano Decenal de Educação, em consonância com o que estabelece a Constituição 

de 1988, afirma a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros claros 

no campo curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, 

de forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade do 

ensino nas escolas brasileiras. (BRASIL, MEC, 1997, p. 14) 

O processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) teve 

início no ano de 1995, pela necessidade de se construir uma referência curricular nacional 

para o ensino fundamental, para que possa garantir a todo aluno de qualquer região do país o 

acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção de sua cidadania. Seu principal 

objetivo é servir como subsídio para apoiar a escola na elaboração dos suas propostas 

curriculares.  
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Teixeira (2000) comenta que devido à falta de um amplo processo de discussão na 

sua elaboração dos PCNs, houve várias manifestações de forma crítica, embora tivesse a 

pretensão de ser uma base comum nacional para o ensino fundamental.   

Com relação aos conteúdos apresentados, os PCNs são divididos em quatro eixos: 

Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade.  Os 

Parâmetros apresentam também a discussão de temas transversais, com o intuito de articular 

diferentes conteúdos de uma determinada área com outras, discutindo temas relevantes como 

as problemáticas sociais em relação à ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, 

orientação sexual e trabalho e consumo.  

Para os PCNs (MEC, 1998), o livro didático é um dos materiais de mais forte 

influência na prática de ensino brasileira. E por isso é preciso que os professores estejam 

atentos à qualidade, à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos 

objetivos educacionais propostos. Os PCNs afirmam ainda que o livro didático não deve ser o 

único material a ser utilizado pelo professor em sala de aula, pois a variedade de fontes de 

informação é que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento. Também de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs, muitas práticas, ainda hoje, são 

baseadas na mera transmissão de informações, tendo o livro didático como um recurso 

exclusivo. Ressaltam ainda que é importante entender o livro didático como um instrumento 

auxiliar e não a principal ou a única referência no ensino-aprendizagem. Isso significa dizer 

que o acesso a outros materiais de apoio para complementação dos conteúdos abordados ainda 

é limitado.  

Vasconcelos e Souto (2003) ressaltam que mesmo os livros didáticos passando 

por uma criteriosa revisão, ainda são encontradas contradições nas informações apresentadas 

no conteúdo teórico e que a função de detectar e corrigi-las é do professor. Consideram 

fundamental reconhecer as possibilidades de associação do conteúdo com contextos locais, 

pois os exemplos utilizados são pouco representativos para os alunos de fora do Sudeste do 

Brasil, dificultando a contextualização do conhecimento. 

Textos complementares podem garantir uma abordagem mais atualizada, uma vez 

que em sua maioria tratam de questões presentes de forma mais direta na realidade 

do aluno e que necessariamente não são contempladas pelos programas oficiais. Em 

Zoologia, tais textos destacam-se por gerar a discussão em torno de características 

especiais de seres vivos, problemas e/ou causados por animais, contribuição do 

estudo dos insetos em outras áreas do conhecimento, entre outros enfoques capazes 
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de aguçar a curiosidade e gerar discussões entre os estudantes (VASCONCELOS E 

SOUTO, 2003, p.97). 

Para Neto e Fracalanza (2003), deveria ser incentivada a produção de outros 

recursos didáticos que pudessem atender às diretrizes e orientações curriculares oficiais e, ao 

mesmo tempo, levar em consideração os resultados e contribuições das pesquisas 

educacionais, bem como o contexto histórico e a diversidade cultural dos alunos. Atlas, 

vídeos, textos e revistas de divulgação científica são alguns dos recursos que poderiam ser 

disponibilizados às escolas. Citam ainda que para atender as demandas específicas de cada 

local ou região, os recursos do PNLD poderiam se apoiar em materiais alternativos 

produzidos nas próprias unidades escolares, nas universidades, nos centros pedagógicos das 

secretarias de educação municipais e estaduais, nos museus e centros de ciências.  

Nos PCNs, o tema transversal Meio Ambiente está presente no eixo “Vida e 

Ambiente” e também nos demais, com o intuito de promover a ampliação do conhecimento 

sobre a diversidade da vida em ambientes naturais ou transformados e se apresenta como uma 

estratégia que discute atitudes de conservação e problemas ambientais. Para isso, a escola 

deve se propor a ir além de informações e conceitos, passando a trabalhar com atitudes e 

valores, sendo este um grande desafio para a educação, tendo em vista que a escola supere as 

limitações do ensino passivo.  

Um dos principais objetivos para o ensino fundamental indica que os alunos sejam 

capazes de perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para 

a melhoria do meio ambiente (BRASIL, MEC, 1998, p. 7).  

Por outro lado, Paim e Borges-Nojosa (2013) ressaltam que a efetivação da 

Educação Ambiental no Brasil é complexa e que são demandados vários pontos de 

intervenção no intuito de concretizá-la. Avaliam ainda que a temática ambiental desenvolvida 

é tratada de forma insatisfatória atémesmo pelos órgãos governamentais. 

Para Neto e Fracalanza (2003), o livro didático não corresponde a uma versão fiel 

das diretrizes e programas curriculares oficiais, nem a uma versão fiel do conhecimento 

científico. Ainda de acordo com eles, os autores de livros didáticos não incorporam, de fato, 

alguns fundamentos estabelecidos pelos PCNs:  

Com base em estudo avaliativo de coleções didáticas de Ciências, AMARAL & 

MEGID NETO (1997) consideram que os autores de livros didáticos procuram 

incorporar os fundamentos conceituais e os avanços educacionais na área de 

Ciências, tanto nas páginas iniciais das coleções, quanto nas explicações e na 



27 

 
introdução da obra ao professor e aluno. Contudo, a implementação dessas ideias 

usualmente não se efetiva no texto do livro, nas atividades propostas, nem ao menos 

nas orientações metodológicas explicitadas ou implícitas na obra. (NETO e 

FRACALANZA, 2003, p. 150) 

Os autores acima citados destacam também que apesar de muitos esforços, ainda 

não se alterou o tratamento dado aos conteúdos presentes nos livros didáticos, que se 

apresentam de forma desvinculada do contexto histórico. Além disso, não substituíram o 

tratamento metodológico que concebe o aluno como ser passivo, depositário de informações 

descontextualizadas da realidade. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Material 

Para a realização da pesquisa foram utilizados os livros das Coleções Didáticas de 

Ciências Naturais indicados pelo Ministério da Educação (MEC), para uso nas turmas de 7° 

ano. As coleções foram disponibilizadas por meio do Guia de livros didáticos (2014), 

totalizando 20 coleções para escolha entre as escolas públicas de Ensino Fundamental (anos 

finais) de todo o país, sendo que 10 destas, as cedidas pelas editoras responsáveis pela 

publicação, foram utilizadas na realização desta pesquisa. Todos os livros utilizados nessa 

pesquisa foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD e distribuídos 

por todo Brasil (Figura 3). 

Figura 3–Apresentação das informações de distribuição por região dos livros didáticos no 

ano de 2014. 

 

Fonte: Portal Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

Os livros foram submetidos a um processo de avaliação pedagógica, contendo 

diversos critérios eliminatórios indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático. Estes 

critérios eliminatórios podem ser comuns a todas as disciplinas curriculares, ou específicos 

para cada uma delas. Os critérios gerais apresentados em 2014, que não podem ser infringidos 

para que uma obra possa ser adquirida e distribuída pelo MEC, foram: 
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I. Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino 

fundamental; 

II. Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao 

convívio social republicano; 

III. Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela 

coleção, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos 

objetivos visados; 

IV. Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 

V. Observância das características e finalidades específicas do Manual do Professor 

e adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada; 

VI. Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático 

pedagógicos da coleção. (PNLD, 2014, p. 09) 

Quanto ao componente curricular para Ciências no PNLD, foi observado se cada 

coleção apresentava: 

a) Propostas de atividades que estimulassem a investigação científica, por meio da 

observação, experimentação, interpretação, análise, discussões dos resultados, 

síntese, registros, comunicação e de outros procedimentos característicos da Ciência; 

b) Temas de estudo, atividades, linguagem e terminologia científica adequados ao 

estágio de desenvolvimento cognitivo dos estudantes; 

c) Iniciação às diferentes áreas do conhecimento científico, assegurando a 

abordagem de aspectos centrais em física, astronomia, química, geociências, 

ecologia, biologia e saúde; 

d) Articulação dos conteúdos de Ciências com outros campos disciplinares; 

e) A produção do conhecimento científico como atividade que envolve diferentes 

pessoas e instituições; 

f) A história da ciência muito além de nomes ou datas, explorando o contexto como 

ocorreu a produção científica; 

g) Textos e atividades que colaborem com o debate sobre as repercussões, relações e 

aplicações do conhecimento científico na sociedade; 

h) Orientação para o desenvolvimento de atividades experimentais factíveis, com 

resultados confiáveis e interpretação teórica correta; 

i) Incentivo a uma postura de respeito ao ambiente, conservação e manejo corretos; 

j) Orientações claras e precisas sobre os riscos na realização dos experimentos e 

atividades propostos visando garantir a integridade física de alunos, professores e 

demais pessoas envolvidas no processo educacional; 

k) Propostas de atividades que estimulem a interação e participação da comunidade 

escolar, das famílias e da população em geral; 

l) Propostas de visitas a espaços que favoreçam o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem (museus, centros de ciências, parques zoobotânicos, 

universidades, centros de pesquisa e outros); 

m) Propostas de uso de tecnologias da informação e comunicação; 

n) Orientações para utilizar textos, vídeos, objetos de aprendizagens e outros 

recursos disponíveis na rede internet, em especial aqueles disponíveis nos Portais do 

MEC e da Capes; 

o) Propostas pedagógicas lúdicas para o ensino de ciências. (PNLD, 2014, p. 11) 

Na pesquisa bibliográfica, os critérios para análise dos conteúdos dos livros 

didáticos se fundamentaram na avaliação dos aspectos pedagógicos e metodológicos em 

relação à temática “Fauna”, sempre tomando como referência o Programa Nacional do Livro 

Didático.  
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O conteúdo referente ao assunto foi selecionado em cada um dos livros de 

Ciências do 7° ano do programa, priorizando os seguintes eixos: Conteúdo Teórico, Recursos 

Visuais e Atividades Práticas. 

5.1.1 Conteúdo Teórico 

Cada capítulo referente à Fauna nos 10 livros didáticos de Ciências do 7° ano do 

ensino fundamental do PNLD escolhidos foi lido cuidadosamente a fim de ser avaliado 

quantitativamente e pela qualidade. Também neste eixo foram verificadas as sugestões de 

consultas a sites, links para vídeos (documentários, por exemplo) ou textos complementares 

indicados pelos livros, consideradas como estratégias de aprofundamento dos conhecimentos 

em relação ao tema estudado.  Na tabela 1 é possível observar os critérios utilizados. 

Tabela 1 – Critérios utilizados para a análise do conteúdo teórico 

IDENTIFICAÇÃO: 

Título: Editora: 

Autores: 

1- CONTEÚDO TEÓRICO 

CRITÉRIO Fraco Razoável Bom Ótimo 

Associação do conteúdo com contextos nacionais     

Clareza na abordagem do conteúdo     

Destaca espécies ameaçadas de extinção     

Sugere consulta a sites, links para vídeos ou 

textos complementares 

    

Observações Extras: 

 

5.1.2 Recursos Visuais 

Os livros didáticos geralmente são ricos em imagens diversas, sendo essa uma 

estratégia facilitadora da compreensão do conteúdo abordado. A função desse recurso é tornar 

as informações mais claras, facilitando o entendimento dos textos. O principal ponto 

analisado foi a percepção da presença de imagens da fauna estrangeira (considerado aqui 

como negativo), geralmente utilizadas para representar os principais exemplos de conteúdos 

nos livros, bem como da fauna nativa, observando se esta está sendo explorada e 

contextualizada quanto aos biomas.Considerando ainda que esta pesquisa foi realizada no 

Estado do Ceará, considerou-se como fauna nativa a encontrada no bioma Caatinga. Os 

critérios para análise dos recursos visuais estão na tabela 2. 
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Tabela 2 – Critérios utilizados para a análise dos recursos visuais 

2- RECURSOS VISUAIS 

CRITÉRIO Fraco Razoável Bom Ótimo 

Imagens da fauna estrangeira     

Imagens da fauna nativa e regional (Bioma 

Caatinga) 

    

Imagens com legendas explicativas     

Relação entre texto e imagem     

Observações Extras: 

 

5.1.3 Atividades Práticas 

Neste item foi analisada a presença de sugestões de atividades práticas (Tabela 3), vistas 

como uma estratégia eficiente na construção dos conhecimentos do aluno, pelo fato do 

contato direto com o objeto de estudo e de despertar um maior interesse dos alunos. A ideia 

de manipular e vivenciar situações como esse tipo de atividade propicia uma aprendizagem 

mais significativa para os alunos. Para os PCNs, as atividades experimentais são uma forma 

dos alunos, sob orientação do professor, planejarem, executarem e coletarem informações de 

forma mais concreta. Trabalhar esse recurso em sala de aula é fundamental, principalmente 

pelo fato tornar a aula mais atraente e fazer com que o aluno saia de uma posição passiva para 

ativa. É importante ressaltar que as atividades práticas podem ser realizadas em diversos 

locais da escola, como pátios, a própria sala de aula e não apenas em laboratórios específicos, 

sem falar na possibilidade da realização de viagens de campo em áreas próximas à escola. 

Foi analisada também a Transversalidade, que de acordo com os PCNs pressupõe 

um tratamento integrado das áreas do currículo. Outro ponto verificado foi se os conteúdos 

fazem a Contextualização, para que a aprendizagem se torne significativa, estabelecendo uma 

relação de conhecimento entre o aluno e o objeto de estudo. 

Tabela 3 – Critérios utilizados para a análise das atividades práticas 

3- ATIVIDADES PRÁTICAS 

CRITÉRIO Fraco Razoável Bom Ótimo 

Propõe atividades práticas     

Propõe a transversalidade com outras disciplinas     

Faz contextualização com a fauna brasileira     

Observações Extras: 
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 5.2 Pesquisas e Análises: 

Seguindo o proposto por Fonseca (2002), Gil e Fragoso (2012), foram realizados 

os seguintes tipos de pesquisa: 

- Pesquisa Qualitativa, quanto à abordagem: em que não existe a preocupação com a 

representatividade numérica, mas, sim com o aprofundamento da compreensão do conteúdo, 

contextualizando-o; 

- Pesquisa Descritiva, quanto aos objetivos e tipo de estudo que pretende descrever as 

abordagens dos livros; 

- Pesquisa Quantitativa, quanto às expressões numéricas possíveis de obter nas 

análises dos livros didáticos, principalmente quando forem abordados comparativamente. 

5.3 Avaliação em Relação aos PCNs: 

Os PCNs de Ciências foram obtidos, lidos e avaliados minuciosamentepara 

determinar o que está previsto quanto ao tema Fauna.Em seguida, os conteúdos de cada um 

dos livros das Coleções Didáticasforam verificados e comparados, a fim de constatar se o 

mínimo previsto pelas orientações sugeridas pelos PCNs estava sendo atendido. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através do Guia de Coleções Didáticas do PNLD (2014), foi possível identificar 

as 20 coleções sugeridas para o 7º ano do Ensino Fundamental. A partir daí, foram feitos 

contatos com as editoras para a obtenção dos exemplares. Considerando a disponibilidade das 

editoras em doar o material e do tempo previsto, foram escolhidas 10 coleções para a 

realização desta pesquisa, que são as apresentadas abaixo (Tabela 4; Figuras 4 a 7). 

Tabela 4 - Relação dos livros didáticos selecionados para a realização da pesquisa. 

Código Título Autor Editora 

LDC1 Ciências Naturais Olga Santana Saraiva 

LDC2 Ciências Naturais: Aprendendo 

com o cotidiano 

Eduardo Leite do Canto Moderna 

LDC3 Ciências nos dias de hoje Renata Moretti Leya 

LDC4 Ciências Novo Pensar – Seres 

Vivos 

Demétrio Gowdak; Eduardo Martins FTD 

LDC5 Ciências para nosso tempo Washington Carvalho; Márcio Guimarães Positivo 

LDC6 Ciências da Natureza - Seres 

Vivos: A vida maravilhosa na 

Terra 

Antônio Lembo; HelvioMoises IBEP 

LDC7 Para Viver Juntos – Ciências João Batista Aguilar SM 

LDC8 Perspectiva – Ciências Ana Maria Pereira; Margarida Santana; Monica 

Waldhelm 

Editora do 

Brasil 

LDC9 Projeto Radix – Ciências Elisangela Andrade; Karina Alessandra P. da Silva; 

Leonel DelvaiFavalli 

Scipione 

LDC10 Projeto Teláris – Ciências Fernando Gewandsznajder Ática 

O levantamento geral possibilitou observar que nos livros destas coleções 

didáticas destinados ao 7º ano do Ensino Fundamental, os conteúdos referente a temática 

Fauna eram abordados em um intervalo de 24 a 62 páginas (média de 44 páginas ±13) 

(Gráfico 1), compondo dois (50%) ou cinco capítulos (50%),  sendo nesta situação, um 

capítulo para um táxonanimal.     

Figura 4–Apresentação das capas dos livros LDC1, LDC2 e LDC3 nesta ordem. 

 

Foto:sites da Editora Saraiva (LDC1), Editora Moderna (LDC2) e EditoraLeya (LDC3). 
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Figura 5–Apresentação das capas dos livros LDC4, LDC5 e LDC6 nesta ordem. 

 

Foto: Xavier (LDC4), site da Editora Positivo (LDC5) e site da Editora IBEP (LDC6). 

 

Figura 6–Apresentação das capas dos livros LDC7, LDC8 e LDC9 nesta ordem. 

 

Foto: Xavier (LDC7, LDC8 e LDC9). 

 

Figura 7–Apresentação da capa do livro LDC10. 

 

Foto:Site Editora Ática 



35 

 

Gráfico 1 – Número de páginas do conteúdo fauna nos livros didáticos de Ciências do 7° ano 

 

Fonte: Xavier 

Os resultados mostram que mesmo com alguns avanços na política de melhoria da 

qualidade do livro didático, através do PNLD, ainda existem muitas deficiências a serem 

sanadas. No que diz respeito ao conteúdo teórico, pelo menos cinco dos livros dificultam a 

contextualização, ou seja, a compreensão da realidade vivenciada pelo aluno no seu dia a dia. 

Um fator perceptível é que os livros mudam de capa e edição, mas não mudam a forma de 

abordagem dos conteúdos. Até mesmo as imagens apresentadas pelos mesmos são as 

encontradas em edições anteriores. 

Os livros didáticos apresentam uma ciência descontextualizada, separada da 

sociedade e da vida cotidiana, e concebem o método cientifico como um conjunto de regras 

fixas para encontrar a verdade (SIGANSKI, 2008). Contudo, assume um papel importante na 

práxis educativa (ROMANATTO, 2008 apud SIGANSKI et al, 2008).  

Outro agravante presente historicamente no material didático escolar, é o hábito 

de usar imagens de seres da fauna estrangeira. Isto pode impedir uma melhor assimilação do 

conhecimento, bem como um maior contato entre o aluno e o objeto de estudo. Segundo 

Pinheiro e Cavassan (2005), a presença de imagens da fauna exótica é frequentemente 

encontrada nos livros didáticos brasileiros:  
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Um dos problemas encontrados nas imagens trazidas pelos livros didáticos é a 

presença marcante de paisagens e espécies estrangeiras, substituindo àquelas 

características do Brasil, ou seja, mais próximas da realidade dos alunos. É 

importante destacar que, em momento algum se propõe uma crítica à presença 

dessas imagens, pelo contrário, o conhecimento não é limitado ao nosso bairro, 

cidade, capital, Estado ou país, mas devemos utilizá-las em momentos adequados ao 

contexto trabalhado considerando-se o próprio conteúdo (p.1). 

 

Por outro lado, quatro dos livros apresentam uma melhora nos recursos adicionais 

ou complementares, principalmente devido à chegada da internet nas escolas e trazem boas 

sugestões de consultas a sites, links de vídeos e etc. Uma das orientações dos componentes 

curriculares de Ciências são para utilização de textos, vídeos, objetos de aprendizagens e 

outros recursos disponíveis na rede internet, em especial aqueles disponíveis nos Portais do 

MEC e da Capes, assim como visitas a espaços que favoreçam o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem (museus, centros de ciências, parques zoobotânicos, 

universidades, centros de pesquisa e outros). 

6.1 Análise dos conteúdos teóricos 

Os conteúdos teóricos relativos ao tema Fauna explorados pelos livros das 

coleções didáticas avaliadas abordaram assuntos como diversidade biológica, biomas, 

ecologia das espécies, morfologia, sistema de classificação, normalmente com predominância 

do subtema respiração, reprodução e locomoção. 

Todos adotaram a abordagem evolutiva criada por Darwin e seguem o Sistema de 

Nomenclatura Lineano. Além disso, LDC2, LDC3, LDC4, LDC5, LDC6, LDC7, LDC8, 

LDC9 e LDC10 utilizam o Sistema de Classificação identificado como Sistemática 

Filogenética (Amorim, 2002 apud Souza e Rocha, 2014) que reconhece a biodiversidade 

resultante de uma linhagem única organizada em clados relacionados pela história evolutiva 

destes taxa. 

Com exceção do LDC1, os demais livros apresentam em seu índice/sumário a 

divisão ou subdivisão de unidades, capítulos ou módulos em cinco grandes grupos de 

vertebrados. São eles: Peixes (não inserido nesta pesquisa), Anfíbios, Répteis, Aves e 

Mamíferos, sempre na mesma ordem, seguindo a história evolutiva dos vertebrados. Observa-

se também, que os livros que abordam o conteúdo Biomas não fazem uma relação de 

sequência entre estes e os conteúdos como Vertebrados (no livro LDC3, por exemplo, os 
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Biomas são estudados no Capítulo 1, enquanto Vertebrados a partir do Capítulo 14; no livro 

LDC4, com ordem invertida ao anterior, Vertebrados no Capítulo 7 e Biomas no Capítulo 12). 

Os livros LDC3, LDC4, LDC5, LDC7 e LDC10 apresentam o conteúdo Biomas 

Terrestres, dando destaque aos biomas existentes no território brasileiro. Contudo, o conteúdo 

é abordado de maneira resumida, sendo que em cada livro, no máximo duas páginas são 

destinadas a cada um deles, mostrando apenas uma visão muito geral, apresentando algumas 

características do clima, vegetação e fauna dos mesmos. Em relação ao bioma Caatinga, o 

livro LDC3 cita que o bioma possui uma grande variedade de espécies, sendo muitas delas 

endêmicas, ou seja, exclusivas desta fitofisionomia e que a flora apresenta espécies com 

adaptações contra a perda de água, como é o caso dos cactos (com folhas modificadas em 

espinho para evitar a transpiração). Porém, como já citado anteriormente, a parte destinada 

por cada livro aos biomas é de no máximo duas páginas, sem aprofundamento da temática, 

deixando de abordar características exclusivas de cada um, a importância da conservação, 

contendo geralmente apenas uma imagem representando a vegetação e outra representando a 

fauna.  

A figura 8 mostra um panorama de como os Biomas são apresentados nos livros 

didáticos analisados: 

Figura 8 – Apresentação do tema bioma Caatinga no livro LDC7. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC7, p. 43 e 44. 
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6.2 Organização dos livros didáticos:  

6.2.1 Organização Estrutural dos Conteúdos  

A contextualização é importante para que possibilite ao aluno a compreensão de 

sua realidade. Para Vasconcelos e Solto (2003), não basta o livro apresentar linguagem clara e 

coerente se ele não priorizar o reconhecimento do universo do estudante. 

Ao mesmo tempo em que o livro deve utilizar exemplos de grande abrangência 

para atingir o maior público possível (e facilitar os aspectos logísticos de sua distribuição em 

grande escala num país biologicamente e culturalmente diverso como o Brasil), o uso de 

exemplos pouco representativos para uma grande parcela dos estudantes – especialmente fora 

do Sudeste brasileiro onde a maioria dos livros é produzida – dificulta a contextualização do 

conhecimento e deve ser observada criticamente (VASCONCELOS E SOUTO, 2003). 

Nenhum dos livros pode ser avaliado como ÓTIMO no critério de organização 

estrutural, já que todos eles apresentaram pequenas falhas, como a falta de um glossário. 

Porém, são problemas que o professor com um pouco de boa vontade pode contornar.  Os 

livros LDC2, LDC3, LDC4, LDC7 e LDC9 foram avaliados como BOM, já que seguem a 

linha evolutiva dos táxons e apresentam uma organização que facilita o entendimento do 

conteúdo por parte do aluno, facilitando também a contextualização narealidade que o cerca. 

Os livros LDC5, LDC6, LDC8 e LDC10, neste critério foram avaliados como RAZOÁVEL. 

Mesmo seguindo a história evolutiva, estes livros trazem uma linguagem de difícil 

compreensão, o que pode dificultar a transmissão das informações para os alunos. Neste 

critério, apenas o livro LDC1 foi avaliado como FRACO, devido a sua organização temática 

diferenciada dos demais, o que dificulta a abordagem e a contextualização dos conteúdos. O 

livro LDC1 é atípico, comparado aos demais para o ano/série estudado. É um livro onde sua 

estrutura organizacional é de difícil compreensão, não apresentando clareza na abordagem e 

divisão dos conteúdos da temática fauna, principal tema estudado no 7° ano do ensino 

fundamental. Ele apresenta uma relação de conteúdos que não segue o padrão das coleções do 

7° ano do ensino fundamental, onde se estuda, principalmente, seres vivos, e a divisão das 

espécies animais não segue a história evolutiva dos vertebrados. A divisão em táxons aparece 

apenas em um quadro (Figura 9)que apresenta o número de espécies existentes identificadas 

no mundo. 
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Figura 9–Apresentação do número de espécies existentes identificadas no mundo no livro 

LDC1. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC1, p. 68 

 

6.2.2 Clareza na abordagem do conteúdo 

Neste critério, foram analisadas características gerais comuns a todas as 

disciplinas que devem ser respeitadas nos livros didáticos como: precisão conceitual, 

interação das ideias prévias dos alunos com o conhecimento científico, nível de 

contextualização e atualidade dos textos (BANDEIRA et al, 2012). Para ser considerado 

ÓTIMO, o livro deveria atender aos quatro critérios estabelecidos.Nenhum dos livros foi 

avaliado como ÓTIMO neste critério, apresentado ausência de pelo menos um dos critérios. 

Os livros LDC2, LDC3, LDC4, LDC7 e LDC9 abordam com maior clareza, apresentando três 

dos critérios definidos para esta análise, com informações relevantes ao aprendizado da 

temática e por isso foram avaliados como BOM. Os livros LDC5, LDC6, LDC8 e LDC10, 

por sua vez, foram avaliados como RAZOÁVEL, por apresentarem dois dos critérios 

definidos. O livro LDC1 foi avaliado mais uma vez como FRACO, atendendo a apenas um 

dos critérios (atualidade dos textos) e motivado pela sua organização não evolutiva na 

estrutura dos conteúdos.  
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6.2.3 Relação entre texto e imagem   

Nenhum dos livros foi avaliado como ÓTIMO, pois alguns apresentam, algumas 

vezes, muitas imagens e pouco texto ou vice versa. Os livros LDC2, LDC3, LDC4, LDC5, 

LDC6, LDC7, LDC8, LDC9 e LDC10 foram avaliados como BOM, pelo fato de sempre 

relacionarem os textos com as imagens apresentadas. 

O livro LDC1 foi avaliado como RAZOÁVEL, por não trazer o conteúdo de 

acordo com a história evolutiva dos seres vivos. Muitas vezes apresenta imagens de diferentes 

animais, o que pode confundir e dificultar a aprendizagem. Chega a apresentar uma figura 

(Figura 10) com misturas entre aves e insetos, o que seria bem apropriado na abordagem 

sobre cadeia alimentar, que não é o caso. Nenhum dos livros foi avaliado como FRACO, pois 

todos relacionam de alguma forma texto e imagem.  

Figura 10 – Descrição da relação entre texto e imagem no livro LDC1. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC1, p. 59 
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6.3 Análises dos recursos visuais 

Analisando os livros, observa-se que todos os autores valorizaram e exploraram 

este recurso, trazendo imagens variadas relativas à fauna, com um mínimo de 29 e máximo de 

116(média de 65 ± 30) imagens por livro, com média de quatro imagens por página. 

6.3.1 Imagens com legendas explicativas 

Para uma melhor compreensão, é importante que as imagens tragam alguns 

elementos relevantes. É necessário que elas sejam nítidas e apresentem uma relação direta 

com o texto. Para Vasconcelos e Solto (2003), os recursos visuais fornecem suporte vital às 

ideias e informações contidas no livro, e por isso merecem atenção especial. Ressaltam ainda, 

como todos os guias de normalização, que a ilustração deve conter o nome do autor e a fonte, 

caso não seja original. Bandeira (2012), ressalta que os recursos visuais tornam o livro rico, 

podendo estes auxiliar na compreensão do conhecimento científico e servem como subsídios 

para a aprendizagem. 

O livro LDC3 foi avaliado como ÓTIMO, visto que além de nome popular, nome 

científico e tamanho apresentado em miniatura, o livro traz informações mais detalhadas 

acerca das imagens. São dados importantes para uma melhor compreensão da leitura, 

complementando as informações contidas nos textos. A representação do animal em miniatura 

possibilita ao leitor imaginar o tamanho real daquele ser, mesmo que não o tenha visto. Os 

livros LDC2, LDC7, LDC8, LDC9 e LDC10 foram avaliados como BOM. Trazem as 

informações que normalmente são apresentadas acerca das imagens, como nome popular e 

científico, tamanho e algumas informações gerais. Os livros LDC1, LDC4, LDC5 e LDC6 

foram avaliados como RAZOÁVEL por apresentarem apenas o nome (popular ou científico) 

e o tamanho aproximado do animal. Nenhum dos livros foi avaliado como FRACO. Todos 

eles apresentavam legendas explicativas em suas imagens, em formas variadas.  

Nas figuras a seguirpode-se observar apenas o nome científico e tamanho, sem 

maiores informações (Figura 11). Isso mostra uma limitação metodológica e de informações, 

o que poderia ser melhor aproveitado, tendo em vista que a imagem é um recurso facilitador 

da leitura e compreensão dos conteúdos. Observa-se também a diferença entre as informações 

apresentadas nas demais imagens (Figuras 12 e 13), se comparada à primeira (Figura 11). 
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Figura 11 – Apresentação de legendas explicativas contendo apenas nome e tamanho das 

espécies no livro LDC4. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC4, p. 150 

 

Figura 12 – Apresentação de legendas explicativas com nome, tamanho e informações acerca 

das espécies no livro LDC7. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC7, p. 302 
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Figura 13 – Apresentação de legendas explicativas com nome, tamanho em miniatura e 

informações no livro LDC3. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC3, p. 25 

6.3.2 Imagens da fauna nativa e regional (Bioma Caatinga) 

Neste critério foi avaliada a presença de imagens da fauna do Bioma Caatinga em 

cada um dos livros da pesquisa.Para ser considerado ÓTIMO, o livro deveria apresentar um 

percentual de imagens igual ou próximo (a partir de 75%), se comparado às imagens da fauna 

dos demais biomas brasileiros. Partindo deste princípio, nenhum dos livros pode ser 

considerado como ÓTIMO, pois o número de imagens da fauna do Bioma Caatinga sempre 

foi inferior aos 75%. Entretanto, os livros LDC2, LDC3, LDC4, LDC7, LDC8 e LDC10 

foram avaliados como BOM, apresentando um bom percentual (entre 50% e 75%) de imagens 

da fauna da Caatinga, fator que pode vir a facilitar a assimilação dos conteúdos abordados por 

partes dos alunos. Já LDC5, LDC6 e LDC9 foram avaliados como RAZOÁVEL, tendo os 

mesmos apresentado um percentual entre 25% e 50% de imagens do bioma avaliado. Apenas 

o livro LDC1 foi avaliado como FRACO, por apresentar poucas imagens (entre 0% e 25%) de 

animais da Caatinga. 

As figuras 14, 15 e 16 apresentam alguns seres vivos da fauna da Caatinga. 
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Figura 14–Apresentação de imagens da fauna da Caatinga no livro LDC6. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC6, p. 179 

Figura 15 - Apresentação de imagens da fauna da Caatinga no livro LDC9. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC9, p. 191 
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Figura 16 - Apresentação de imagens da fauna da Caatinga no livro LDC2. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC2, p. 93 

6.3.3 Imagens da fauna estrangeira 

Os livros LDC5, LDC6, LDC8, LDC9 e LDC10trazem como exemplos 

principaisimagens de animais da fauna estrangeira. Um exemplo citado por Vasconcelos e 

Solto (2003) foi comprovado nesta pesquisa; é a figura do canguru, sempre presente na 

abordagem sobre os marsupiais, enquanto a América do Sulapresenta também uma rica fauna 

dos marsupiais(SOUSA, 2013) que poderia ser exemplificada através da imagem do gambá, 

grupo amplamente distribuído pelo país e mais comum à realidade do aluno. De acordo com 

os mesmos, estes problemas poderiam ser minimizados caso os autores selecionassem 

ilustrações originais e representativas.  

Mesmo considerando a megadiversidade faunística brasileira, e ainda os muitos 

casos de endemismos, as imagens das faunas estrangeiras nos livros didáticos predominam na 

representação dos principais exemplos dos livros didáticos, sendo 60% das imagens, 

ealgumas vezes apresentadas com maior destaque. Mais uma vez, falta a contextualização 

para facilitar a aprendizagem e a conscientização de conservação.  

Para Pinheiro e Cavassan (2005), questões financeiras, como a dificuldade de 

verbas para pesquisas, e a influência de obras trazidas com elementos de outros países 

desestimulam o uso de imagens da fauna brasileira, mais coerentes com a nossa realidade. 

A influência de obras traduzidas, presentes na história dos livros didáticos 

brasileiros (desde o período militar, ao relembrarmos o acordo MEC/USAID entre, 

respectivamente, o governo brasileiro e americano), se revela na quantidade de 
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elementos característicos de outros países (florestas de coníferas, montanhas com 

neve e cidades estereotipadas), que poderiam dar lugar a situações regionais ou 

locais, conferindo maior contextualização e força didática ao conceito desenvolvido. 

(PINHEIRO e CAVASSAN, 2005, p.1) 

Sendo assim, nenhum dos livros foi avaliado como ÓTIMO, mas LDC2, LDC3, 

LDC4 e LDC7 foram avaliados como BOM, pois estes livros apresentam, em sua maioria, 

imagens de seres da fauna brasileira, mais presentes no dia a dia dos alunos, fato que 

possibilita uma maior compreensão da realidade que o cerca. É claro que quantidade não 

representa qualidade, porém, nota-se claramente a possibilidade do aluno conhecer os seres 

vivos apresentados e, consequentemente, dialogar mais facilmente com os conteúdos. O livro 

LDC7, por exemplo, apresenta como exemplo principal dos marsupiais o gambá, animal 

comum no Brasil.Mas na mesma página aparecem dois outros exemplos, ambos animais 

exóticos. LDC4 nos mostra imagens de aves como o carcará, a seriema, a coruja e o pombo, 

também comuns em nosso dia a dia. Já os livros LDC5, LDC6, LDC8, LDC9 e LDC10 

apresentam 50% ou mais de suas imagens de seres da fauna estrangeira e foram avaliados 

como RAZOÁVEL. São imagens de seres que não estão presentes no cotidiano do aluno, o 

que pode vir a dificultar a contextualização dos conteúdos abordados. O pinguim, por 

exemplo, que aparece como exemplo principal para as aves no LDC6, é uma ave comum dos 

lugares gelados. É importante conhecer as espécies de modo geral, porém, o que se discute 

aqui são as imagens utilizadas nos principais exemplos dos conteúdos, sem sequer mostrar um 

exemplo com ocorrência local, mesmo com tantas espécies espetaculares de aves que ocorrem 

no Brasil. Por fim, LDC1 foi avaliado como FRACO por não apresentar imagens relacionadas 

aos devidos grupos animais.  

Figura 17 – Apresentação do gambá como exemplo principal no livro LDC7. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC7, p. 306           
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Figura 18–Apresentação do pinguim como exemplo principalno livro LDC6. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC6, p. 183 

6.4 Análises das atividades práticas 

As atividades práticas são fundamentais para o ensino de Ciências, visto que 

viabilizam a participação mais ativa dos alunos e facilita o aprendizado. Vasconcelos e Souto 

(2003) ressaltam que o desenvolvimento da capacidade investigativa e do pensamento 

científico são diretamente estimulados pela experimentação. Destacam ainda que através de 

um experimento, o aluno tem oportunidade de formular e testar suas hipóteses, coletar dados, 

interpretá-los e elaborar suas próprias conclusões, baseadas na literatura sobre o tema. Vale 

ressaltar que esse tipo de atividade não deve se restringir ao laboratório, pois podem ser 

realizadas na própria sala de aula ou em espaços abertos.  

De acordo com os PCNs, a atividade experimental favorece a construção de 

conhecimentos, quando garantido o espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de 

ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes. O primeiro ponto do 

componente curricular de Ciências do PNLD destaca que o livro, para ser aprovado, de 

apresentar propostas de atividades que estimulem a investigação científica, por meio da 

observação, experimentação, entre outros. 

Dos livros avaliados na pesquisa, 70% não apresentam nenhum tipo de atividade 

prática, o que por si só já eliminaria sua aprovação, caso fosselevado em conta apenas os 

capítulos que abordam o conteúdo de análise da pesquisa, segundo os componentes 

curriculares de Ciências do PNLD, pois estes exigem a sugestão de atividades experimentais 
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ou práticas em alguns de seus pontos. Assim, nenhum dos livros foi avaliado como ÓTIMO, 

mas os livros LDC4, LDC7 e LDC8 foram avaliados como BOM, já que apresentam 

atividades práticas de fácil realização, mesmo sendo poucas, vistas como uma metodologia 

facilitadora da aprendizagem. Os livros LDC1, LDC2, LDC3, LDC5, LDC6, LDC9 e LDC10 

foram avaliados como FRACO, por não apresentarem quaisquer sugestões de atividade 

prática. 

Figura 19 – Apresentação de atividade prática sugerida pelo livro LDC7. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC7, p 313 

6.5 Fontes Complementares de Informações 

6.5.1 Sugestões de consulta a sites, links para vídeos ou textos complementares 

Vasconcelos e Souto (2003) definem como recursos complementares aqueles 

artifícios que o autor encontra para facilitar a interação entre o livro e os alunos. São recursos 

adicionais que visam oferecer novas oportunidades do aluno interagir com o objeto de estudo 

em questão. Assim, o aluno para buscar novas fontes de conhecimento, não se limita ao livro 

didático: 

Glossários, atlas ilustrativos, cadernos de exercícios, guias de atividades 

experimentais, complementam as necessidades do aluno, oferecendo novas 

oportunidades de exercitar o conhecimento em construção e proporcionando melhor 
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compreensão das informações trabalhadas ao longo da obra (VASCONCELOS E 

SOUTO, 2003, p.100). 

Os livros LDC2, LDC5, LDC7 e LDC8 foram avaliados como ÓTIMO. Além de 

textos, livros, sites e filmes, eles ainda sugerem visitas a zoológicos, parques, museus e outros 

locais. Desta forma, são criadas oportunidades ao aluno de novos contatos com a temática 

estudada, e por consequência leva ao aprimoramento dos conhecimentos adquiridos. As 

visitas, por exemplo, são uma ferramenta eficaz pelo fato de possibilitar o contato direto do 

aluno com o objeto de estudo para observações, registros, e outros meios de exploração que 

facilitam a constatação do conteúdo teórico. Entretanto, vale ressaltar que em algumas regiões 

do país, principalmente nas cidades do interior, estas visitas sugeridas estão distante da 

realidade pela ausência de museus e zoológicos, mas o professor pode adequá-las a realidade 

e contexto local, como proporcionar visitas a criações pecuárias ou até pequenas criações 

caseiras de animais domésticos. O livro LDC1 foi avaliado como BOM por sugerir somente 

textos, livros, sites e filmes a respeito do assunto em questão, enquanto os livros LDC3, 

LDC4, LDC6 e LDC9, que exibem alguns textos complementares, mas não apresentam 

sugestões de consultas a sites, vídeos, entre outros, foram avaliados como RAZOÁVEL. 

Apenas o livro LDC10 foi avaliado como FRACO por não apresentar qualquer sugestão de 

buscas complementares de aprimoramento do conhecimento acerca da temática discutida. 

Figura 20 - Apresentação de textos, livros, sites, filmes e visitas sugeridos pelo livro LDC8. 

 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC8, p. 303 
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Figura 21 - Apresentação de textos, livros, sites, filmes e visitas sugeridos pelo livro LDC1. 

 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC1, p. 69 

Figura 22–Apresentação de textos complementares no livro LDC3. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC3, p. 252 

6.6 Apresentação de Conteúdo Extra  

6.6.1 Destaque para as espécies ameaçadas de extinção 

Mesmo com a relevante discussão da temática, apenas um dos livros enfoca a 

questão da ameaça de extinção das espécies da fauna de forma mais contundente, trazendo 
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textos informativos, mostrando projetos de conservação da fauna e envolvendo a temática nas 

atividades propostas ao longo da apresentação dos conteúdos. 

Nas coleções avaliadas, somente o livro LDC2 foi avaliado como ÓTIMO, pois 

detalha bem o assunto, além de mostrar os órgãos responsáveis pela conservação da fauna 

brasileira e sempre está envolvendo a temática nas atividades propostas. O Guia do Programa 

Nacional do Livro Didático de Ciências traz como um de seus componentes curriculares a 

exigência do incentivo a uma postura de respeito ao ambiente, conservação e manejo corretos. 

Daí a importância de levar esse debate para a sala de aula, tendo em vista a conscientização 

dos alunos acerca da preservação do meio ambiente. Os livros LDC5, LDC6, LDC7 e LDC8 

foram avaliados como BOM, sendo que estes trazem informações e dados levantados pelo 

MMA, porém apresentam apenas pequenos textos sem a presença de imagens. Já os livros 

LDC3, LDC4, LDC9 e LDC10 foram avaliados como RAZOÁVEL, visto que trazem de 

forma bem genérica a temática, sem detalhar maiores informações ou projetos de conservação 

de espécies ameaçadas. Por fim, LDC1 foi avaliado como FRACO, pois este não apresenta 

praticamente nenhum alerta ou destaque para espécies ameaçadas de extinção, se limitando a 

sugestão de alguns links de vídeos na WorldWide Web (WWW). 

Figura 23–Descrição do conteúdo dasespécies ameaçadas de extinção no livro LDC2. 

 

 

Foto: Xavier/Fonte LDC2, p. 94, 104 e 105 
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Figura 24 – Apresentação de texto sobre espécies ameaçadas de extinção no livro LDC5. 

 

Foto: Xavier/Fonte: LDC5, p. 220 

6.7 Contextualização e transversalidade 

6.7.1 Proposta de transversalidade com outras disciplinas 

De acordo com os PCNs (2008), os temas transversais discutem a necessidade de 

a escola considerar valores gerais e unificadores que definam seu posicionamento em relação 

à dignidade da pessoa, à igualdade de direitos, à participação e à co-responsabilidade de 

trabalhar pela efetivação do direito de todos à cidadania. Ética, Saúde, Meio Ambiente, 

Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo são os temas transversais que 

compõem os Parâmetros Curriculares Nacionais, comuns a todas as áreas do currículo escolar. 

Um dos critérios de seleção de conteúdos apontados pelos PCNs mostra a relevância dos 

temas transversais:  

Os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social, cultural e científico, 

permitindo ao estudante compreender, em seu cotidiano, as relações entre o ser 

humano e a natureza mediadas pela tecnologia, superando interpretações ingênuas 

sobre a realidade à sua volta. Os temas transversais apontam conteúdos 

particularmente apropriados para isso; (BRASIL, 1998, p. 35) 
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Os eixos temáticos para a disciplina de Ciências são os seguintes: Terra e 

Universo, Vida e Ambiente, Ser humano e Saúde e Tecnologia e Sociedade. Os Parâmetros 

em Ciências Naturais destacam, a partir dos temas transversais, a necessidade de dar sentido 

prático às teorias e aos conceitos científicos trabalhados na escola, para que favoreçam a 

análise de problemas atuais. 

Nenhum dos livros se destacou como ÓTIMO neste critério. Os livros LDC2, 

LDC7 foram avaliados como BOM, por fazerem abordagens das temáticas com um 

direcionamento um pouco mais regional, se comparados aos demais, possibilitando ao 

professor e ao aluno realizar esta integração entre o objeto de estudo e seu cotidiano. Já os 

livros LDC1, LDC3, LDC4, LDC5, LDC6, LDC8, LDC9 e LDC10, por sua vez, foram 

avaliados como RAZOÁVEL, pois abordam os conteúdos em uma linguagem muito mais 

abrangente e conceitual, não facilitando este diálogo entre o que se estuda e o contexto do dia 

a dia. Nenhum dos livros foi avaliado como FRACO, tendo em vista que mediante 

planejamento do professor, a transversalidade está além do que os livros trazem, ficando a 

critério do professor a forma de como se fará essa abordagem, muitas vezes em caráter 

extraescolar. 

6.7.2 Faz contextualização com a fauna brasileira 

Para Lobato (2008), a contextualização está relacionada com a motivação do 

aluno, dando sentido àquilo que ele aprende, para que ele consiga relacionar o que aprendeu 

com sua experiência cotidiana. Enquanto os PCNs, por sua vez, enfatizam que mesmo com 

muitos recursos disponíveis, depende muito mais da atuação do professor garantir um 

contexto significativo de aprendizagem e a participação ativa dos alunos. 

Partindo do pressuposto citado pelo autor anteriormente, nenhum dos livros foi 

avaliado como ÓTIMO neste critério. Enquanto, LDC2, LDC3, LDC4, LDC7 e LDC8 foram 

avaliados como BOM, sendo estes os que mais possibilitam ao aluno relacionar o que lhes foi 

ensinado com o seu dia a dia, por abordarem a temática enfocando, em alguns casos, a 

realidade brasileira, podendo ser estendida a realidade local com mediação do professor. 

Como RAZOÁVEL, foram avaliados LDC5, LDC6, LDC9 e LDC10, pois estes transmitem 

os conteúdos de forma geral, dando pouca ênfase a nossa realidade. Apenas o LDC1 foi 

avaliado como FRACO, por abordar o conteúdo exclusivamente conceitual, não fazendo 

referências com a realidade local. 
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6.8 Os livros didáticos à luz dos PCNs 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao final do ensino fundamental, a 

expectativa é que os alunos tenham desenvolvido as seguintes capacidades no Ensino de 

Ciências: 

- Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, 

como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os 

demais seres vivos e outros componentes do ambiente; 

- Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma 

atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, 

política e cultural; 

- Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a 

tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo 

sobre riscos e benefícios das práticas científico-tecnológicas; 

- Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e coletivos 

que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes; 

- Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de 

elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e 

atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

- Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

- Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, 

comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e 

informações; 

- Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento. (PCNs, 1998, p. 33) 

De acordo com o PNLD Ciências 2014, as coleções atendem aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. O Manual do Professor (apresentados geralmente ao final dos 

conteúdos do livro) faz referências aos PCNs, e em alguns também aos objetivos para o 

Ensino de Ciências acima citados, além dos eixos temáticos já mostrados nesta pesquisa. 

Porém, partindo do ponto de vista dos resultados da pesquisa, fica claro que alguns quesitos 

não estão contemplados nos livros didáticos, como é o caso da experimentação ou atividades 

práticas, pelo menos quando se trata do tema Fauna. 

No que diz respeito ao conteúdo Fauna, no tópico Preservação dos PCNs (tema 

transversal Meio Ambiente), é citada a questão da proteção às espécies animais e vegetais 

ameaçadas de extinção, fato que não é tratado com tanta relevância em alguns dos livros.  

6.9 Avaliação geral: 

A equipe de avaliação da área de Ciências do PNLD 2014, com base nos aspectos 

de Proposta Pedagógica, Conteúdo, Ciência, Pesquisa e Experimentação, Manual do Professor 
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e Projeto Editorial, realizou e apresentou um quadro comparativo (Quadro 1) das coleções de 

livros didáticos (PNLD, 2014), sendo os resultados apresentados num roxo em degradê, 

variando do claro (-) ao escuro (+). Nesta avaliação, observa-se que os livros LDC1, LDC5 e 

LDC7 são os que obtiveram melhores resultados.   

Quadro 1: Quadro Comparativo de avaliação das coleções. 

 

Fonte: Guia PNLD Ciências 2014 

Entretanto, no que diz respeito ao conteúdo Fauna, unificando todas as avaliações 

realizadas neste trabalho e apresentadas abaixo, os livros LDC2, LDC7 e LCD8 são os que 

mais se destacam positivamente na pesquisa, sempre estando entre os critérios BOM ou 

ÓTIMO (Tabela 5). São livros que favorecem a abordagem dos conteúdos de forma 

contextualizada, possibilitando ao aluno um maior envolvimento com a realidade que o cerca, 

com exemplos claros, levando em conta a riqueza faunística do Brasil, e desta forma 

facilitando a compreensão dos conteúdos em questão. 

Por outro lado, também quanto ao conteúdo Fauna, o livro LDC1 destacou-se 

pelas deficiências em sua organização estrutural, por não levar em conta critérios 

apresentados em todos os demais, como a divisão da temática vertebrados pela história 

evolutiva. Além disso, o livro não aborda significativamente questões como as 
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espéciesameaçadas de extinção, não propõe atividades práticas e apresenta o conteúdo de 

forma descontextualizada, o que pode dificultar a aprendizagem dos alunos. 

Tabela 5 – Comparação das avaliações em conjunto 

 LDC1 LDC2 LDC3 LDC4 LDC5 LDC6 LDC7 LDC8 LDC9 LDC10 

No. Páginas (*) B R R O B B O O O O 
Organização estru-

tural dos conteúdos 
F B B B R R B R B R 

Clareza na abordagem 

do conteúdo 
F B B B R R B R B R 

Relação entre texto e 

imagem 
R B B B B B B B B B 

Análise dos recursos 

visuais-com legendas 

explicativas 

R B O R R R B B B B 

Análise dos recursos 

visuais-Imagens da 

fauna nativa e 

regional 

F B B B R R B B R B 

Análise dos recursos 

visuais-Imagens da 

fauna estrangeira 

F B B B R R B R R R 

Atividades Práticas F F F B F F B B F F 
Sugestões atividades 

extras (sites, links, ...) 
B O R R O R O O R F 

Espécies ameaçadas F O R R B B B B R R 
Transversalidade R B R R R R B R R R 
Contextualização  F B B B R R B B R R 

(*) No. De páginas: Fraco (F)=De zero-15; Razoável (R)=16-31; Bom (B)=32-45; Ótimo 

(O)=46-62. 

Algumas falhas observadas nos LDCs não são problemas atuais. Pinheiro e 

Cavassan (2005), há mais de uma década, já chamavam atenção para o agravante histórico de 

usar excessivamente imagens de paisagens e animais da fauna estrangeira. Alertavam para o 

fato de que, embora a expansão do conhecido transcenda a comunidade local (uma forma de 

globalização), e apresentar, conhecer e avaliar outros contextos é uma atividade necessária, 

estas referências devem ser utilizadas de modo adequado ao contexto trabalhado, sempre 

ressaltando as diferenças ou semelhanças. Quanto ao conteúdo Fauna, ainda é possível 

observar este hábito nos livros atuais, inclusive tendo como exemplo os LDCs aqui avaliados. 

As imagens dos animais exóticos à fauna brasileira vistas nos livros, geralmente não são 

apresentadas por constarem como exemplos únicos, mas sim por força do costume errôneo de 

utilizar exemplos mais apresentados historicamente pela mídia.  
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A questão da falta de contextualização, outro problema aqui pensado e avaliado 

nos LDCs, também não é uma novidade nos livros didáticos. Siganski (2008) expressa a ideia 

que os livros didáticos apresentam uma ciência descontextualizada, separada da sociedade e 

da vida cotidiana, e concebem o método cientifico como um conjunto de regras fixas para 

encontrar a verdade. É possível que a realidade digital e da internet colabore para diminuir 

esta responsabilidade dos livros didáticos, mas não substitui. 
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7  CONCLUSÕES  

- O conteúdo sobre o tema “Fauna” nos livros didáticos do 7º ano do Ensino 

Fundamental está sendo abordado de forma suficiente para que os alunos aprendam 

satisfatoriamente sobre os animais, principalmente sobre os animais nativos? 

Este estudo permitiu realizar uma análise cuidadosa de 10 livros de Ciências do 7° 

ano do Ensino Fundamental do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) quanto à 

abordagem do conteúdo Fauna. Os dados e informações obtidas pela pesquisa mostraram que, 

mesmo com alguns avanços na política de melhoria da qualidade do livro didático, os livros 

analisados ainda trazem abordagens sucintas do conteúdo, sendo provavelmente insuficiente 

para o bom conhecimento sobre a Fauna, principalmente a nativa brasileira. Porém, também 

foram constatados pontos positivos, pelo menos em alguns LDCs, como as informações sobre 

as espécies ameaçadas. E caso ocorra maior proximidade dos autores com os grupos de 

pesquisa ligados às universidades, será possível realizar mais melhorias e inclusão de itens 

interessantes sobre a fauna brasileira, com respaldo científico. 

Com base nos resultados da pesquisa quanto ao conteúdo Fauna, conclui-se que os 

LDCsde Ciências apresentam inúmeras fragilidades, com propostas de aulas que limitam as 

possibilidades dos alunos construírem um conhecimento mais sólido e significativo para suas 

vidas, pois os livros didáticos têm abordado os conteúdos de forma descontextualizada, não 

contemplando a realidade dos alunos, não sendo suficiente para um bom conhecimento sobre 

a Fauna, principalmente a nativa brasileira. Os livros ainda apresentam deficiências que 

podem comprometer diretamente a assimilação dos conteúdos estudados como a ausência de 

atividades práticas e a insistência histórica no estrangeirismo, principalmente no uso das 

imagens. 

- Será que a maneira como está sendo visto este conteúdo nos livros didáticos 

do Ensino Fundamental ajuda que ocorra a contextualização do aluno no seu dia a dia e 

na percepção para valorização e conservação da megadiversidade existente no Brasil? 

Os livros didáticos de Ciências são ricos em imagens, mas nitidamente há uma 

predominância de imagens da fauna estrangeira em diferentes abordagens, o que distancia o 

aluno desta sua rica realidade, dificultando em determinados momentos uma 
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melhorcompreensão desse conteúdo por não saber associá-lo ao seu cotidiano, e 

principalmente por não ser estimulado a reconhecer e valorizar a riqueza faunística nativa. 

Quanto à valorização da fauna regional brasileira, ficou constatado existir ainda 

uma tendência de valorização da fauna estrangeira em detrimento da brasileira. Somente com 

uma maior contextualização que viabilize o contato dos alunos com a própria realidade, será 

possível aumentar o aprendizado, além de sensibilizar os alunos para questões importantes 

como a preservação ambiental. Para isso, os professores podem realizar debates, ou outras 

metodologias que possibilitem ao aluno uma participação mais ativa, para que este atue 

concretamente na sociedade.  

Hoje em dia, cada vez mais surgem iniciativas de divulgação científica, como a 

Seara da Ciência (UFC, em Fortaleza), os Museus das Universidades Católicas (PUCs, Porto 

Alegre e Belo Horizonte) e outros museus interativos no país. Porém, por si só, a 

contextualização e a transversalidade previstas pelas diretrizes, e infelizmente pouco 

exploradas pelas coleções didáticas, faz com que o dia-a-dia, a realidade em volta do 

professor e dos alunos, sejam a grande fonte prática. Afinal, para que existe o ensino, se este 

não ajudar no entendimento da vida? 
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PRODUTO EDUCACIONAL 

   O Produto Educacional (PE), considerado nesta dissertação como de grande 

importância, constou na criação de um guia de conhecimento e estudo da fauna regional, 

onde o mesmo foi desenvolvido por meio de um aplicativo para smartphones e tablets. 

Espera-se que este PE possibilite ao professor e ao aluno, além de uma ferramenta 

interessante e inovadora, uma maior aproximação com a realidade que os cercam.  

O guia contém imagens e descrição, contendo nome científico e popular das 

espécies ameaçadas de extinção da fauna da Caatinga. O mesmo encontra-se disponível 

gratuitamente no link http://app.vc/fauna_da_caatinga para o sistema Android, intitulado de 

Fauna da Caatinga. Abaixo, algumas imagens do App (aplicativo móvel): 
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Sua primeira tela apresenta botões com os grupos ANFÍBIOS, RÉPTEIS, AVES, 

MAMÍFEROS, Lista IUCN e ORGANIZADORES, onde ao tocá-los abrirá uma nova tela 

com informações relevantes de cada um deles. Ao clicar no nome da espécie, uma nova tela 

abrirá contendo a imagem, a classificação de acordo com a IUCN ou MMA, nome científico e 

o nome popular daquele animal.  

Outra maneira de acessar o App Fauna da Caatinga é através de um leitor de 

códigos QR Reader no código abaixo: 

 

Os Apps (aplicativos móveis) são softwares desenvolvidos para aparelhos 

eletrônicos móveis. Foram criados com o propósito de facilitar o dia a dia de quem o usa. 

Recomendo o uso do navegador Google Chrome para acesso e posteriormente adicionar a tela 

inicial para criação do ícone.  
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