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Introdução

Muitas informações foram perdidas antes da 
invenção da escrita e da criação dos livros. Há uma 
grande importância, para a humanidade, nesse objeto 
aparentemente simples, pois ele é capaz de conter em si 
conhecimentos infinitos. No que se relaciona à 
educação brasileira, enfatizando a biologia, o livro 
continua sendo uma das mais importantes ferramentas 
para transmissão e o armazenamento do conhecimento.

A preocupação com os livros didáticos em nível 
oficial, no Brasil, se inicia com a Legislação do Livro
Didático, criada em 1938 pelo Decreto-Lei 1006
(Franco,1992). Nesse período, o livro passou a ser
considerado uma ferramenta da educação política e 
ideológica, sendo caracterizado o Estado como censor 
no uso desse material didático [1].

Nessa atual perspectiva, o livro didático não pode 
continuar como fonte de conhecimentos a serem 
transmitidos pelo professor a fim de serem 
memorizados e repetidos pelos alunos. O livro didático, 
longe de ser uma única referência de acesso ao 
conteúdo disciplinar da escola, tem que ser uma "fonte 
viva de sabedoria", capaz de orientar os processos do 
desenvolvimento da personalidade integral das crianças
[2].

A avaliação, que consiste em analisar livros 
didáticos de Biologia, busca responder 
questionamentos atualmente pertinentes como, por 
exemplo, se os referidos livros tratam de forma prática 
e cotidiana a ciência, e se ele incorporando a realidade 
cultural dos alunos e se passam informações que levem 
os alunos, usuários finais, a serem cidadãos formadores 
de opinião e caráter sólidos tanto sobre a ciência 
quanto sobre a vida [3].

Os animais podem ser classificados de acordo com a 
sua utilidade ou nocividade para o ser humano ou por 
seus papeis mitológicos. O sistema natural reflete 
relacionamentos que existem entre os animais na 
natureza fora do contexto da atividade humana [4].

Ao longo do tempo, os esquemas propostos para 
sistematizar os seres vivos têm sofrido muitas 
mudanças, tornando alguns livros desatualizados 
referente ao assunto. Este trabalho tem como base

analisar o conteúdo de Classificação dos Seres Vivos 
em livros didáticos de biologia do ensino médio.
     
Material e métodos

Por sua enorme importância decidiu-se avaliar o 
conteúdo “Classificação dos seres vivos” em 4 
exemplares do ensino médio (Tabela 1). Comparando 
os tópicos: Nomenclatura, distribuição dos domínios, 
sistema de classificação, linguagem ilustrações e 
exercícios (Tabela 2). Tendo como base para avaliação 
o livro Princípios Integrados de Zoologia do autor 
Hickman[1]. Utilizando-se como fundamento para a 
avaliação competências instituídas como ruim, regular, 
bom e ótimo. Procurou-se observar a didática e 
coerência tida na abordagem desses assuntos por seus 
autores e se auxiliam o professor nessa tão importante 
tarefa que é ministrar a aula.

Resultados e Discussão

No livro I a nomenclatura não se apresenta bem 
abordada. Este livro apenas descreve como se deve 
escrever a espécie de um organismo, não esclarecendo 
que existem formas mais amplas de se obter a 
nomenclatura. Com relação ao uso dos 3 domínios, este 
livro explica o assunto de forma resumida, no entanto 
de maneira sequenciada, o que facilita a compreensão. 
A classificação dos seres vivos feita pelos 5 reinos 
também é abordada, fazendo parte do tópico que 
engloba os 3 domínios. Na realidade, os autores 
utilizaram o tema classificação dos seres vivos, como 
um tópico discursivo, algo a mais que foi colocado 
neste capítulo para enriquecimento do mesmo. A 
linguagem usada é de fácil compreensão, porém em 
alguns casos não há informações desejáveis, como por 
exemplo, por que eles não consideram os vírus como 
unidades celulares. Há muitos cladogramas, esquema 
de classificação, caixas de texto explicativas, contudo 
as ilustrações utilizadas neste capítulo não são muito 
chamativas. Há exercícios ao final deste capítulo, os 
autores colocam para os alunos exercícios de fixação, 
textos para discussão, questões discursivas e testes de 
vestibulares [5].



O autor José Soares oferece em sua obra a 
nomenclatura apresentada de forma simples. Não há 
uso dos três domínios. Os seres vivos foram abordados 
aqui como dentro dos 5 reinos conhecidos. A 
linguagem utilizada é mais científica, o que dificulta a 
compreensão do assunto. O livro não expõe o assunto 
de forma didática. Há vários desenhos representativos 
do assunto, porém não há tabelas. O autor não utiliza 
exercícios ao final do capítulo, apenas traz exercícios 
de vestibulares ao final de todos os capítulos [6].

No livro III a nomenclatura não se apresenta bem 
abordada, ela apenas especifica o gênero e a espécie 
deixando a entender que só é escrito dessa forma. 
Aborda o sistema dos três domínios, fazendo relação 
com a organização celular. Retrata também que cada 
domínio está subdividido em reinos. Conteúdo bem 
resumido, porém não fugindo do assunto (sistema de 
classificação), não cita exemplos. Apresenta linguagem 
simples, de fácil compreensão e bem didática, possui 
caixinhas explicativas no decorrer do assunto. Possui 
fotos coloridas, bastante chamativas. Há exercícios no 
final de cada capítulo e questões do vestibular [7].

Sobre a nomenclatura, o livro IV deixa bem claro 
que as regras estão adequadas à série, abordando o fato 
de que todos os nomes são escritos em latim; mostra 
também que o nome da espécie é um nome binomial, e 
trata quando existe, uma subespécie, essa terá um nome 
trinomial; quando existir subgênero, este deve aparecer 
entre gênero e espécie, não se confundindo com sua 
espécie. Aborda também como deve ser mencionado o
descritor de tal espécie. A distribuição dos domínios 
não é abordada em seu livro. O assunto, de forma geral,
é bem resumido, especificamente com relação ao 
sistema de classificação. Apresenta linguagem simples,
de fácil compreensão e bem didática. Figuras em preto 

e branco, e poucas ilustrações. No fim do capítulo um 
breve exercício [8].
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Tabela 1. Livros analisados.

Livro analisado Bibliografia

Livro I
LOPES, S.; ROSSO, S. 2005. Biologia: volume único. 1ª edição. Editora Saraiva, São Paulo. 

Livro II
SOARES, J.S. 1997. Biologia: estudo e ensino. Editora Scipione, São Paulo.

Livro III LAURENCE,J.2005.Biologia : ensino médio – vol. único. 1ª Ed. Editora Nova Geração São Paulo
Livro IV LINHARES,S.1999Biologia programa completo,vol. único.10°ed. editora ática, São Paulo,

Tabela 2. Competências avaliadas nos livros didáticos de biologia do ensino médio.

COMPETÊNCIAS

LIVROS 
ANALISADOS

Nomenclatura 
Taxonômica

Distribuição dos 
Domínios

Sistema de 
classificação

Linguagem Ilustrações
Exercícios de 

fixação

Livro I Regular Bom Bom Bom Regular Bom

Livro II Regular Não aborda Regular Regular Bom Regular

Livro III Regular Bom Bom Bom Ótimo Bom

Livro IV Ótimo Não aborda Regular Bom Ruim Bom




