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Introdução

Uma abordagem construtivista sobre o ensino da 
biologia permite considerar que no processo de ensino-
aprendizagem os sujeitos envolvidos interagem no 
meio social, articulando conhecimentos apriori 
formados com novos saberes. Vygotski [1] aponta que 
o sujeito produtor de conhecimento não é um 
receptáculo que absorve as verdades provenientes do 
plano ideal, mas é ativo, e age reconstruindo seu objeto 
de estudo. Nesse contexto, o conceito de aprendizagem 
significativa nua perspectiva construtivista busca dar 
sentido a realidade que se conhece, assim a 
aprendizagem que os alunos realizam na escola são 
significativas quando eles conseguem relacionar as 
experiências do cotidiano (senso comum), com 
conteúdos escolares (saber científico), para que isto 
ocorra é necessário que o professor enxergue seu papel 
de mediador neste processo. 
    Desse modo, analisando o ensino de biologia ao 
longo da história, percebe-se uma procura de 
estratégias de ensino que estimulem os educandos a 
observar o mundo que os cerca, como também 
desenvolva a capacidade de compreender, explicar e 
atuar de modo positivo sobre fenômenos naturais 
relacionados à ciência e tecnologia, utilizando para isso 
conhecimentos adquiridos nas aulas de biologia [2,3]. 
Na prática do ensino brasileiro, o livro didático é um 
material de forte influência e apresenta-se como 
principal instrumento que auxilia o professor na sua 
prática, portanto é preciso que estes estejam atentos a 
qualidade, a coerência e as eventuais restrições que 
apresentem em relação aos objetivos educacionais 
proposto. Por outro lado, os educadores devem propor 
atividades que resulte de situações significativas e 
funcionais, a fim de que o conteúdo possa ser 
aprendido junto com a capacidade de poder utiliza – lo 
quando seja conveniente [5]. 

   Portanto, o referente trabalho tem como referente 
trabalho tem como objetivo analisar se os livros 
didáticos de biologia do ensino médio abordam os 
conteúdos de entomologia que desenvolva uma 

aprendizagem significativa capaz de promover a cidadania, 
assim como verificar as concepções dos professores sobre o 
livro didático nesta mesma abordagem.    

Material e métodos

Para realização da pesquisa (qualitativa), recorremos 
entrevista sobre os livro didáticos do ensino médio e os 
conteúdos de entomologia, contendo 3 questões relevantes, 
que são : 1- Você utiliza o livro didático proposto pela 
escola?, 2- Sobre conteúdos relacionados à entomologia, 
como você classifica a abordagem trazida pelo livro 
didático proposto pela escola?, 3- Os conteúdos de 
entomologia do livro utilizado pela escola relacionam o 
conteúdo com o cotidiano do aluno?. Foram entrevistados 4 
professores de escolas diferentes, sendo 1 da rede privada e 
3 da rede pública, toda localizadas na região metropolitana 
do Recife, Pernambuco (PE). Analisamos os livros 
utilizados pelos professores e outras bibliografias, no total 
de 4 livros, que são: livro A = Biologia , Laurence [6]; 
livro B = Biologia, Linhares & Gewandsznauder [7]; livro 
C = Biologia, Seres Vivos, Fisiologia, Paulino [8]; D = 
Biologia dos Organismos, Amabis & Martho [9]

Resultados e Discussão

Observou – se que entre os livros A e B, trazem 
abordagens diferentes sobre a entomologia. O primeiro é 
bem ilustrado com figuras atrativas, porém não mostra 
nenhum esquema com a estrutura dos insetos. Os conteúdos 
conceituais apresentam-se bem resumido, falando muito 
pouco dos prejuízos que os insetos causam ao homem. Por 
outro lado, nenhum mostra importância deles para o 
equilíbrio ecológico, mas o primeiro traz uma curiosidade à 
importância dos insetos polinizadores como a abelha, já o 
segundo só mostra figuras da ordem Orthoptera e 
Lepdoptera, acompanhadas de esquemas sobre a anatomia 
e fisiologia dos animais das duas ordens citadas. O livro 
privilegia os conteúdos conceituais da Classe Insecta, não 
trazendo curiosidades sobre o assunto que estimulem os 
alunos a leitura. O texto utilizado nestes livros compreende 
uma abordagem adequada, acessível para os alunos do 
ensino médio. 



  Analisando os livros C e D, o primeiro aborda a 
anatomia e a fisiologia dos insetos tanto no texto 
quanto nas figuras, a linguagem de fácil compreensão. 
O livro traz curiosidades sobre a relação dos “insetos” 
e o ser humano mostrando aspectos positivos e 
negativos, e a importância desta classe para 
humanidade e seres vivos em geral. Esta abordagem 
permite o aluno a refletir sobre sua relação com 
ambiente e os demais seres vivos. Nesse sentido a LDB 
orienta estratégias de ensino que desenvolva 
competências e habilidades dos alunos e potencializem 
a interação dos sujeitos com o meio visando à 
construção de conhecimento coletivo e formação de 
cidadão crítico.

   O livro D, foi citado pela maioria dos 
entrevistados, cuja escola utiliza outros livros, como 
auxiliar para a elaboração das aulas, pois segundo eles 
este livro é mais completo com relação aos conteúdos 
de entomologia. Observa-se, portanto que o livro D não 
relaciona os conteúdos com o dia a dia do aluno, mas 
assim como o Laurence (2005), trazem curiosidades 
sobre o assunto no final do capítulo. 

   Assim, de modo geral os livros didáticos 
analisados não apresentam uma abordagem sócio–
construtivista do ensino de entomologia já que não 
aproxima os conteúdos científicos ao cotidiano do 
aluno, dificultando a compreensão destes e a reflexão 
sobre a importância dos insetos para o equilíbrio do 
planeta.  

AGRADECIMENTOS

Na seção Referências, por favor, dê as filiações e e-
mail de comunicações pessoais. Apenas a primeira 
inicial do título deve estar em maiúscula, exceto nomes 
próprios ou gêneros.

Referências
[1] REGO, T. C. . Vigotsky: Uma perspectiva histórico–cultural da 

educação. Editora Vozes, p. 98, Petrópolis – RJ, 1996.   

[2] Brasil, Ministério da Educação, Parâmetros curriculares Nacionais 
mais para o ensino médio: ciências da natureza, matemática e suas 
tecnologias. Brasília, 2002.     

[3] KRASILCHIK, M. . Prática de ensino de Biologia 3ª edição, p. 268, 
São Paulo – SP, 1996.   

[4] CECCON, S. . Trilhas interpretativas como estratégia metodológica 
para o ensino de biologia, Educação para Ciência UNESP, Bauru –
SP.   

[5] ZABALA, A. . A prática educative: como ensinar, Editora Artmed, 
p. 41 – 86, Porto Alegre – RS, 1998.

[6] LAURENCE, J.. Biologia: ensino médio, vol. único, ed. Nova 
Geração, 1ª ed., São Paulo, 2005.  

[7] LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. . Biologia, vol. único, 
Editora Ática, 1ª Ed., São Paulo – SP, 2005.

[8] PAULINO, W. R. . Biologia, seres vivos, fisiologia, vol. 2, Editora 
ática, 1ª Ed., São Paulo – SP,2009.

[9] AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. . Biologia dos organismos. 
Editora Moderna, São Paulo – SP, 2004.




