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Introdução

A utilização do livro didático no ensino médio é uma 
ferramenta de grande utilidade para o professor, pois 
possibilita uma maior facilidade durante a construção 
do conhecimento junto ao alunado. No entanto, é 
fundamental que os livros didáticos sejam revisados e 
atualizados, para possibilitar resultados satisfatórios no 
ensino aprendizagem. Sendo de responsabilidade do 
Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio (PNLEM), implantado em 2004, analisar e 
distribuir gradativamente os livros para as três séries do 
Ensino Médio em todo o país [1].

O momento educacional atual busca cada vez mais 
profissionais de educação capazes de suscitar 
experiências pedagógicas significantes para os 
discentes, diversificadas e que integrem aluno e 
sociedade e nessa perspectiva o livro didático atua 
como importante representante [1].     

O ensino de biologia é essencial para o 
desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às 
relações entre os seres humanos, o meio e o 
conhecimento, contribuindo para uma educação que 
formará indivíduos sensíveis e solidários, cidadãos 
conscientes dos processos e regularidade de mundo e 
da vida, capazes assim de realizar ações praticas de 
fazer julgamentos e de tomar decisões [2].

Este trabalho teve por objetivo, analisar o conteúdo 
do Filo Artropoda em livros de biologia do ensino 
médio, destacando sua classificação, morfologia, 
fisiologia e atividades propostas.

Material e Métodos

A análise foi realizada em quatro livros de 
biologia do ensino média volume II: Biologia dos 
organismos, de José M. Amabis e Gilberto R. Martho ( 
livro 1); Uma abordagem evolutiva e ecológica, de 
Elias Avancini de Brito e José A. Favaretto (Livro 2); 
Seres Vivos e Fisiologia, de Wilson Roberto Paulino 
(livro 3); e Seres Vivos: estrutura e função, de César da 
Silva Júnior e Sezar Sasson (livro 4). A fim de 
submetê-los a uma análise específica no assunto 
referente ao Filo Artropoda. Para realização dessa 
análise foi utilizado como referência o livro de 
RUPPERT et al [3] e criado critérios avaliativos como: 

classificação, morfologia, fisiologia e atividades 
propostas. 

Resultados

Nos quatro livros didáticos de biologia analisados, 
verificou-se que ambos iniciam o capítulo com uma 
apresentação esclarecedora das características gerais do 
Filo, para que ocorra uma melhor integração do leitor 
com o assunto abordado.

A classificação do Filo Artropoda no livro 1 
destaca-se por apresentar uma classificação mais 
moderna dividindo o filo em três subfilos: Crustacea
(classes: Remipedia, cephalocarida, Branchiopoda, 
Maxillopoda e Malacostraca), Chelicerata (classes: 
Arachnida, Merostomata e Pycnogonida) e Uniramia
(classes: Chilopoda, Diplopoda, Insecta, Collembola, 
Protura e Diplura). As características utilizadas nesta 
classificação foram: organização corporal, números e 
os tipos de apêndices e números de antenas. Enquanto a 
classificação nos demais livros permanece com a 
divisão em cinco classes: Crustacea, Insecta, 
Arachinida, Chilopoda e Diplopoda. Classificação esta 
que se encontra desatualizada, pois a classe Crustacea 
foi elevada a subfilo segundo RUPPERT et al. [3]. 

Na estruturação morfológica do Filo Artropoda 
todos os livros em estudo utilizam um representante 
para cada classe, e fazem o uso de figuras ilustrativas 
para a analise da morfologia. No entanto o livro 1 
merece destaque pois descreve e ilustra a morfologia de 
modo mais completo e detalhado. 

Quanto ao sistema fisiológico dos Artrópodes, 
todos os livros utilizam ilustração como ferramenta 
facilitadora para o aprendizado. Nos livros 2 e 4 a 
fisiologia dos Artrópodes é descrita superficialmente 
em cada classe. Diferente do livro 1  que separa o 
assunto fisiologia  dos Artrópodes para ser estudado no 
final do mesmo capítulo havendo uma comparação 
fisiológica entre os principais representantes do Filo 
Artropoda. Já o livro 3 não esclarece a fisiologia no 
capitulo próprio para o estudo do Filo Artropoda e sim 
reserva uma unidade com cinco capítulos para 
descrever a fisiologia de todo os animais.

Os quatro livros didáticos reúnem no final de cada 
capitulo uma lista de atividades, com questões de 
vestibulares e algumas questões discursiva a fim de 



proporcionar uma melhor fixação do conteúdo 
explanado no capitulo. Não foram observadas 
atividades práticas, trabalho em grupo ou sugestão para 
debates, ficando assim a cargo do professor a 
elaboração de estratégias para construção do 
conhecimento do estudante.

Os critérios avaliativos deste trabalho foram 
confrontados com o livro de RUPPERT et al [3] a fim 
de que a analise atingisse um resultado satisfatório. É 
possível através dos resultados expostos acima, mostrar 
que os livros didáticos analisados neste trabalho 
expõem uma homogeneidade quanto ao contexto 
utilizado para atingir a audiência alvo que são os 
alunos. No entanto o livro 1 foi mais elaborado e 
sistematizado destacando-se como um ótimo livro para 
ser adotado nas escolas de ensino médio. 
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