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Introdução

As escolas utilizam no processo de ensino-
aprendizagem diversos tipos de material escolar, dentre 
muitos se destaca a utilização do livro didático, 
elemento designado pela sua essenciabilidade, pois 
influencia diretamente no mesmo [1].

Os livros didáticos na sociedade brasileira são 
recursos centrais na fabricação, movimentação e 
detendo informações, cujas estas vão se difundir por 
responsabilidade da escola [1].

No ensino de Ciências, os livros didáticos 
constituem um recurso de fundamental importância, já 
que representam em muitos casos o único material de 
apoio didático disponível para alunos e professores.
Desse modo, representam para o ensino de ciências,
uma fonte de divulgação e aplicação do método 
científico propiciando aos discentes uma compreensão
científica da sua realidade [2, 3], oferecendo suporte no 
processo de formação de indivíduos críticos.

Diante do exposto, o presente trabalho dedicou-se ao 
estudo da seguinte questão de pesquisa: o livro didático 
de Ciências do oitavo ano é de boa qualidade? Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar o livro didático de 
ciências do oitavo ano utilizado pela rede municipal de 
São Lourenço da Mata.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal 
Ministro Apolônio Sales, no mês de setembro de 2009, 
na qual se avaliou o livro didático (intitulado: Projeto 
Araribá-Ciências do oitavo ano, editora Moderna) 
adotado pela escola municipal localizada na cidade de 
São Lourenço da Mata. Foram consultadas as opiniões 
dos alunos e professores do oitavo ano, além de 
fazermos análise do livro feita pelas pesquisadoras..

Os critérios utilizados para analisar os livros de 
Ciências foram: forma e qualidade do material 
impresso, linguagem coesa e correspondente ao 
alunado, leituras complementares, inovações, temas 
transversais e influência na formação de alunos críticos.

Foi analisada a capa, impressão de textos, linguagem 

científica e cotidiana, quantidade e qualidade das figuras, 
práticas, informações complementares, exercício de fixação
e estrutura dos textos.

Os itens avaliados foram classificados qualitativamente 
numa escala de ótimo, bom e regular.

Resultados

A capa (Fig. 1) apresenta-se com uma ótima qualidade 
impressão, porém a figura deveria ter uma interligação 
direta com os assuntos contidos no livro, pois como se vê o 
autor colocou um pássaro enquanto que o oitavo ano 
relaciona-se com o corpo humano. A sua durabilidade foi 
classificada como regular, pois o material é frágil.

A impressão dos textos foi considerada ótima, pois 
apresentam o tamanho da fonte adequado para uma boa 
leitura, as palavras-chaves do assunto abordado 
apresentam-se em negrito ou coloridas destacando-a para 
obter maior atenção dos alunos.

A linguagem científica foi classificada boa. São 
utilizados termos atuais e os nomes de espécies dentro da 
nomenclatura, porém não sendo acompanhado com o nome 
do autor. A linguagem é simples e se enquadra na realidade 
dos alunos.

As figuras do livro possuem ótima qualidade, estão 
relacionadas com texto, apresentam ótima impressão com 
tamanho das fontes legíveis. Possuem uma ótima 
quantidade, porém não estão enumeradas e não são citadas 
no texto.

As práticas estão localizadas no final do livro, recebendo 
o nome de oficinas, contendo: objetivos, material 
necessário, procedimentos e atividades exploratórias. 
Foram classificadas boas, pois algumas fogem da realidade 
das escolas públicas.

Apesar da maioria dos professores e alunos não 
utilizarem, o livro apresenta informações complementares 
como: sugestões de filmes, endereços de sites da internet, 
jogos educativos e outros livros. As informações 
complementares são apresentadas em forma de texto 
incluindo figuras, quadros com curiosidades, glossários e 
algumas questões de aprofundamento sendo classificadas
como ótimas.



Os exercícios de fixação estão presentes no final de 
cada tema com o objetivo de aprofundar, organizar, 
fixar e explorar o assunto abordado, classificados assim 
como ótimos.

Os textos em geral são organizados sequencialmente 
com títulos, definições gerais do tema, subtítulos, 
consequentemente os assuntos apresentam uma 
seqüência lógica facilitando o entendimento do 
discente sendo considerados ótimos.

Todos os temas transversais são abordados 
adequadamente e estão incluídos nos textos 
complementares classificando-os como ótimos.

Classificado ótimo, o livro se utilizado de forma 
apropriada, influencia na formação de alunos críticos, 
pois problematiza o conteúdo do conhecimento 
científico correlacionando com o dia-a-dia.

De acordo com a tabela 1 os itens foram 
classificados pelos professores e alunos em ótimo, bom 
e ruim, atribuindo-lhes um ponto para cada. O 
somatório dos itens analisados atingiu a seguinte 
pontuação: ótimo = 8, bom = 2 e regular = 2. 

Discussão

Vasconcelos [4] e Krasilchick [5] descrevem que um 
bom livro didático deve apresentar linguagem coerente 
para os discentes; atender a exigências quanto à forma
(impressão adequada, durabilidade e fácil manuseio); 
apresentar figuras que ajudem o aluno a compreender o 
texto e a relacionar a Ciência abordada na sala de aula
com o seu cotidiano, como visto na maioria dos itens 

analisados nesta pesquisa. Desse modo, o livro didático 
analisado pode ser considerado como sendo de ótima 
qualidade. Porém, cabe-nos ressaltar que trata-se de um 
recurso didático e, portanto, cabe ao professor saber 
explorá-lo devidamente com seus alunos, principalmente 
com os de escolas públicas, pois, muitas vezes, este é o 
único recurso didático que dispõem.

Agradecimentos

Agradecemos aos professores e alunos consultados para 
a realização da nossa pesquisa e à Escola Municipal 
Ministro Apolônio Sales.

Referências
[1] Lajolo, M. LIVRO DIDÁTICO: um (quase) manual de usuário, 

Unicamp: São Paulo, 85 p, 2008.
[2] VASCONCELLOS, C. S. Construção do conhecimento em sala de 

aula. São Paulo: Libertad.1993. 193 p.
[3] VASCONCELOS, S. D.; SOUTO, E. O livro didático de ciências 

no ensino fundamental – proposta de critérios para Análise do 
conteúdo zoológico. Ciência & Aducação, v. 9, n. 1,p. 93-104, 
2003.

[4] VASCONCELOS D. C. livro didático de biologia na apreensão 
do mundo da vida. Monografia, 31 p, 2009.Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas.

[5] KRASILCHICK, M. Prática de ensino de Biologia. São Paulo: 
Editora da USP, 2008.



Tabela 1. Pontuação dos itens analisados no livro didático (Projeto Araribá-Ciências do oitavo ano, editora Moderna) adotado pela 

escola municipal localizada na cidade de São Lourenço da Mata.

Ótimo Bom Regular

Capa 1 2

Impressão dos 
textos

1

Linguagem 1

Figuras 1

Práticas 1

Informações 
complementares

1

Exercícios de 
fixação

1

Estrutura dos 
textos

1

Temas 
transversais

1

Formação de 
alunos críticos

1

Total 8 2 2

Figura 1. Capa do livro didático (Projeto Araribá-Ciências do oitavo ano, editora Moderna) adotado pela escola municipal 

localizada na cidade de São Lourenço da Mata.


