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Introdução

Alguns autores relatam sobre a forma de abordagem 
didática que os livros trazem para explanar os 
conteúdos a serem ensinados aos alunos do nível 
médio, e citam que existem várias maneiras de se tratar 
sobre um assunto específico e ordem de importância 
para citação [1].

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) 
definem “Ciência” como uma elaboração humana para 
a compreensão do mundo [2]. Seus procedimentos 
devem estimular uma postura reflexiva e investigativa 
sobre os fenômenos da natureza e de como a sociedade 
nela intervém, utilizando seus recursos e criando uma 
nova realidade social e tecnológica. 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 [3].

Atualmente, levando-se em conta a realidade 
brasileira a proposta da construção de um sistema 
educacional inclusivo encontra-se amparada legalmente 
e em princípios teóricos fundamentados em ideais 
democráticos de igualdade, eqüidade e diversidade. No 
entanto, muitas vezes, as práticas inclusivas se 
distanciam sobremaneira das proposições teóricas e 
legais [4]. Nos livros didáticos, o conteúdo teórico vem 
sendo muito questionado por pesquisadores e diversos 
trabalhos vêm destacando problemas metodológicos e 
erros conceituais no material analisado, havendo 
inclusive Programas governamentais de melhoria da 
qualidade do livro didático brasileiro e de distribuição 
ampla para os estudantes de escolas públicas [5,6]. 
Segundo Alves et al. [6] o estudo de animais desperta 
um grande interesse por se tratar de um grupo 
diretamente relacionado ao cotidiano das pessoas, e 
Zilli e Muller [7] explicam que deve estar organizado 
de tal forma que as informações básicas para a 
formação intelectual e cidadã do aluno estejam 
presentes e que nos livros didáticos os seres vivos são 

apresentados a partir de um sistema classificatório, sem 
abordar os problemas que sua rarefação e extinção têm 
causado nos ambientes naturais. Faz-se necessário uma 
reorganização dos conteúdos abordados nos livros 
didáticos, para que estes contemplem, além das 
características morfológicas e fisiológicas dos animais para
seu reconhecimento, sistema classificatório, sua 
importância para o equilíbrio da harmonia do ecossistema. 
Porém não foram feitas estas análises nos livros didáticos 
utilizados na cidade do Recife. Assim, diante do exposto, o 
objetivo deste trabalho foi analisar o conteúdo do Filo 
Arthropoda dos livros didáticos do nível médio das 
principais escolas da cidade do Recife.

Material e métodos

Foram realizadas pesquisas em algumas escolas púbicas 
da cidade Recife durante o ano letivo de 2009, pelos alunos 
do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, em 
suas escolas campo de estágio e em escolas próximas de 
suas residências a fim de investigar quais eram os 
principais livros didáticos utilizados pelos professores de 
biologia para o ensino de zoologia para o ensino médio.

Feito o levantamento dos livros utilizados, que pode ser 
observado na Tabela 1, estes foram consultados para 
preenchimento de uma breve avaliação comparativa entre 
os mesmos, abordando conteúdo didático referente ao Filo 
Arthropoda, verificando-se aspectos relacionados à 
estrutura do material (capa, encadernação, tamanho das 
letras, espaço entre linhas, ilustrações, presença de textos e 
atividades complementares e roteiros ou sugestões para 
aulas práticas). Também se analisou o conteúdo de 
artrópodes, quanto à forma de apresentação (classificação, 
fisiologia, morfologia interna e externa e importância do 
grupo), grau de atualização, presença de imagens claras e 
didáticas. O conteúdo foi avaliado e classificado entre
ótimo, bom, regular ou ruim, cujos resultados estão 
disponíveis resumidamente na Tabela 2.

Para a análise conceitual dos artrópodes, foi utilizado 
como base o livro RUPPERT et al. [8], por se tratar de uma 



obra de referência adotado na grande maioria dos 
cursos de graduação de Ciências Biológicas.

Resultados e Discussão

A. Aspectos gerais

Todos possuem tanto o tamanho das letras quanto o 
espaçamento entre linhas que facilitam a leitura.
Quanto ao número de imagens (ilustrações, 
representações esquemáticas e gráficos), em geral, são 
coloridas, didáticas e de boa qualidade gráfica, no 
entanto o livro A [9] é o único que apresenta escala de 
tamanho. Segundo BELMIRO [11], a imagem tem a 
função de ajudar na visualização agradável da página, 
servindo para quebrar o ritmo cansativo da leitura.

B. Apresentação 

Todos os livros iniciam com uma pequena 
introdução caracterizando os artrópodes e descreve o 
significado da palavra Arthopoda. Em um capítulo o
livro A aborda todo o conteúdo Artrópoda, o livro B
[12] apresenta Artrópodes e Equinodermos juntos, 
enquanto o livro C abrange: Anelídeos, Artrópodes, 
Moluscos e Equinodermos. 

C. Classificação

O livro A possui classificação atual do grupo, a qual 
divide o subfilo Mandibulata em dois subfilos: 
Uniramia e Crustacea, Portanto, o mesmo considera a 
divisão do grupo em três subfilos: Crustacea, 
Chelicerata e Uniramia [9]. O livro C descreve a 
classificação: Insecta, Crustácea, Arachnida, Chilopoda 
e Diplopoda como Classes. O livro B adota a mesma 
classificação que o livro C elevando apenas crustacea 
do táxon de classe para subfilo.

D. Morfologia Externa

Todos os livros apresentam imagens para a 
observação da morfologia externa, porém o livro A
descreve a morfologia de cada grupo de forma mais 
completa e detalhada, utilizando esquemas de um 
camarão, aranha, inseto e crustáceos para o estudo das 
estruturas externas.

E. Morfologia Interna e Fisiologia

Todos os livros apresentam ilustrações que 
representam as estruturas internas, mas o livro A além 
de possuir imagens dos três principais grupos 
(Crustacea, Arachnida e Insecta) é o que melhor 
descreve a fisiologia dos mesmos dando bastante 
ênfase a reprodução, ao contrario dos livros B e C.

F. Importância dos Artrópodes 

O livro A traz várias informações sobre a 
importância ecológica e econômica dos insetos e 

crustáceos. O livro B comenta principalmente sobre a 
importância médica, o livro C destina trechos específicos 
para falar sobre a importância dos grupos dos insetos e 
crustáceos, tendo inclusive um tópico sobre os aspectos 
positivos e negativos dos insetos e um texto no final do 
capítulo onde aborda a importância dos artrópodes sob
equilíbrio biológico. 

G. Textos e Atividades Complementares

O livro A apresenta no final do capítulo reportagem 
relacionando o conteúdo dos artrópodes com tecnologia e 
possui atividades para fixação do conteúdo, divididas em 
vários tópicos (questões objetivas e discursivas): guia de 
estudo, “para pensar e discutir” e biologia no vestibular. No 
livro B as atividades estão divididas em um roteiro de 
estudo e questões objetivas e discursivas utilizadas em 
vestibulares, apresentando no final do capítulo um texto 
para discussão. Nos exercícios do livro C podemos 
observar uma grande predominância de questões objetivas, 
além de uma atividade em grupo. A presença de sugestões 
de leituras ou atividades complementares, segundo BIZZO
[13], incentiva a autonomia do aluno, fazendo com que o 
mesmo busque mais informações e aprofunde o estudo.
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Tabela 1: Listagem dos livros e seus respectivos autores de acordo com a escola que o adota.

LIVROS OBRAS AUTORES ESCOLAS

A
BIOLOGIA DOS ORGANISMOS JOSÉ MARIANO AMABIS E 

GILBERTO RODRIGUES 
MARTHO

ESTAUAL SIZENANDO 
SILVEIRA

B BIO: INTRODUÇÃO AOS SERES VIVOS SÔNIA LOPES
ESTADUAL AMARY DE 

MEDEIROS 

C BIOLOGIA SERES VIVOS FISIOLOGIA WILSON PROBERTO PAULINO ESTADUAL SANTA PAULA 
FRASSINETTI

Tabela 2: Classificação dos livros didáticos em relação às características analisadas.

CARACTERÍSTICAS LIVRO A LIVRO B LIVRO C

1. ASPECTOS GERAIS OTIMO ÓTIMO REGULAR

2.APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO ÓTIMO BOM BOM

3. CLASSIFICAÇÃO ÓTIMO REGULAR REGULAR

4.MORFOLOGIA EXTERNA ÓTIMO BOM BOM

5. MORFOLOGIA INTERNA ÓTIMO BOM RUIM

6. FISIOLOGIA ÓTIMO BOM BOM

7.IMPORTÂNCIA DO GRUPO BOM REGULAR BOM

8. TEXTOS E ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

ÓTIMO ÓTIMO REGULAR


