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Introdução

A Educação Ambiental no Brasil tornou-se lei no dia 
27 de Abril de 1999 – Lei N° 9.795. E afirma em seu 
Art. 2°[1]: a Educação Ambiental é um componente 
essencial e permanente, devendo estar presente, de 
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, de caráter formal e não-formal. A 
questão ambiental, nos últimos anos tem sido bastante 
divulgada através dos meios de comunicação, com o 
objetivo de alertar às pessoas sobre os problemas 
ambientais locais e mundiais. Contudo, tais 
informações não garantem a tomada de consciência por 
parte da população.

  Segundo Brito & Câmara [2], a Educação Ambiental é 
um processo esclarecedor, uma vez que uma de suas 
finalidades é a participação efetiva e consciente da 
população na solução dos problemas ambientais e 
busca de uma melhor qualidade de vida. De acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do 
Ensino Fundamental – Ciências Naturais, a questão 
ambiental é tratada de forma abrangente pelo Tema 
Transversal: Meio Ambiente. Ainda com os PCNs [3] a 
construção de conceitos, procedimentos e atitudes 
relativos à temática ambiental, em etapas que levam em 
conta as possibilidades dos alunos, de modo que, ao 
longo da escolaridade, o tratamento dos conhecimentos 
ganhe profundidade.

  Este trabalho teve como objetivo principal avaliar
como a temática ambiental vem sendo tratada em livros 
didáticos de Ciências no Ensino Fundamental.

Material e métodos

Foram analisados, com base na literartuta, os livros 
didáticos de Ciências de 6ª série (7º ano) do Ensino 
Fundamental II, incluídos no PNLD (Programa 
Nacional do Livro Didático), referente ao tema Meio 
Ambiente.

Os livros didáticos escolhidos foram:

BARROS, C; PAULINO,W. R. Os Seres Vivos. 1ª 
Ed. São Paulo. Ática, 2002. (PNDL 2002) [4].

LUZ, M; SANTOS, M, T; Vivendo Ciências. 1ª Ed. 
São Paulo. FTD. 2002. (PNLD 2006) [5].

SANTANA, O; FONSECA, A. Ciências Naturais. 2ª 
Ed. São Paulo. Saraiva, 2006. (PNDL 2008) [6].

GEWANDSZNAJDER, F. Ciências – A vida na 
Terra. 3ª Ed. São Paulo. Ática, 2008. (PNLD 
2008/2009/2010) [7].

Resultados e Discussão

Observa-se que os autores dos livros didáticos 
analisados tratam do tema Meio Ambiente de forma 
resumida, restringindo o assunto a poucas páginas em 
comparação com os demais temas apresentados nos 
livros. Tratando da temática ambiental como assunto 
restrito à Ecologia.

No livro Os Seres Vivos [4] o autor aborda apenas 
termos conceituais utilizados na ecologia, como: os 
níveis de organização dos seres vivos, conceituando 
indivíduo, população, comunidade, ecossistema e 
biosfera. Relata a distribuição da vida na biosfera, 
apresentando os diferentes ecossistemas da Terra, não 
dando muita importância aos ecossistemas brasileiros 
bem como sua preservação. Além de apresentar de 
forma não muito interessante a preservação da fauna e 
flora brasileira, onde apenas faz citações das espécies 
ameaçadas de extinção, esquecendo de apontar sua 
importância ao meio ambiente e como preservá-los. Os 
exercícios deste livro são simples e diretos não 
estimulando o raciocínio crítico por parte dos alunos. 
Apresentam questões como: O que é uma população? 
Qual a diferença entre habitat e nicho ecológico? O 
livro traz poucos textos complementares a cerca da 
temática ambiental. Não estando em acordo com os 
objetivos estabelecidos com os PCNs para o Ensino de 
Ciências Naturais [3], entre eles: valorizar a vida em 
sua diversidade e conservação dos ambientes. Portanto, 
não contribui na consciência dos alunos em relação às 
questões ambientais.
    No livro Vivendo Ciências [5] o autor utiliza apenas 
os termos conceituais da Ecologia de forma bastante 
resumida. Não abordando para os alunos textos 
relacionados com o Meio Ambiente. O livro passa a 
idéia de Meio Ambiente como sinônimo de Natureza, 



pois leva em conta o lugar onde os seres vivos habitam 
em conjunto com os fatores abióticos e suas relações 
com os demais seres vivos. Dedica um capítulo para os 
diferentes Biomas Brasileiros citando flora e fauna, 
com ilustrações, mas esquece de apontar para sua 
proteção. Por ser muito superficial este livro não 
contribui com o fortalecimento de uma consciência 
crítica a respeito da questão ambiental.
    Em Ciências Naturais [6] a temática ambiental 
também é abordada de forma resumida. Utilizando os 
conceitos de Ecologia, de forma bastante interessante 
propondo, no decorrer dos textos, questões e atividades 
em sala de aula. Traz textos complementares que 
descrevem o modo de vida de alguns animais, ficando 
de fora a questão ambiental. Comete um erro, ao 
esquecer-se dos Ecossistemas Brasileiros. Não 
atingindo um dos objetivos estabelecidos pelos PCNs 
[3]: coleta, organização, interpretação e divulgação de 
informações sobre transformações nos ambientes 
provocados pela ação humana e medidas de proteção e 
recuperação, particularmente de regiões onde vivem e 
em outras regiões brasileiras, valorizando medidas de 
proteção ao meio ambiente.

No livro Ciências – A vida na Terra [7] observa-se 
uma nítida diferença de como o tema Meio Ambiente 
foi abordado. O autor deixa de lado os termos 
conceituais da ecologia, dando maior relevância a 
temas como: os diversos ecossistemas no mundo e, 
principalmente no Brasil, relatando suas diversidades 
bem como sua preservação e importância aos seres 
vivos. Enfatizando nossas Florestas Tropicais: a 
Amazônia e a Mata Atlântica, com textos que priorizam 
suas riquezas naturais, a sua biodiversidade e 
destruição, e conscientizando para sua conservação. O 
autor propõe exercícios elaborados e atividades em 
grupo estimulando o raciocínio dos alunos, questões 
como: Se o solo da Amazônia é pobre, como ela pode 
sustentar tanta riqueza em termos de fauna e de flora?
Estando em acordo com um dos objetivos dos PCNs 
para o Ensino de Ciências Naturais, entre eles, pode-se 
citar [3]: comparação de diferentes ambientes em 
ecossistemas brasileiros quanto a vegetação e fauna, 
suas inter-relações e interações com o solo, o clima e a 
disponibilidade de luz e de água e com as sociedades 
humanas.

Nota-se, em ambos os livros, a falta de temas 
relacionados com o Meio Ambiente como: reciclagem, 
lixo, degradação ambiental, efeito estufa, chuva ácida, 
destruição da camada de ozônio, queimadas, 
assoreamento, derramamento de petróleo, 
desertificação, preservação dos recursos naturais, entre 
tantos outros assuntos. Segundo Abílio et al. [8] os 
Livros Didáticos de uma maneira geral não apresentam 
os objetivos e os princípios básicos da Educação 
Ambiental e são ineficientes no tocante aos conteúdos 
de Meio Ambiente, promovendo uma confusão de 
conteúdos, priorizando o tema Ecologia.  Portanto o 
Livro Didático de Ciências não deve ser utilizado pelo 
professor como único meio de transmissão de 
conhecimentos, devendo o mesmo buscar outras fontes 
de informações como revistas, jornais, internet, filmes, 

etc, para melhor abordar a questão ambiental na sala de 
aula. Um site muito interessante é do Ministério do 
Meio Ambiente: www.mma.gov.br [9], nele há um link 
de Educação Ambiental onde é possível ter acesso a 
textos sobre o tema, além de uma videoteca, com filmes 
ambientais, que podem ser utilizados pelos professores.

É necessário que professores e diretores das escolas 
sejam mais rigorosos na escolha dos livros didáticos, 
buscando sempre àqueles em acordo com os PCNs, 
para que a Educação Ambiental faça parte do âmbito 
escolar contribuindo assim para a formação de cidadãos 
mais conscientes e respeitadores do Meio Ambiente.  
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