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PREFÁCIO

Eis-me aqui, escrevendo com muita honra o prefácio do livro de Richardson e Odaleia. Ao receber o
convite o aceitei de forma impulsiva, pensando em jamais recusar, mesmo sabendo que um prefácio serve
para apresentar a obra ao leitor, responsabilizando-me assim pelo primeiro encontro que este terá com
a obra que tem diante de si. Uma tarefa que nos dá
o privilégio de estimular no leitor o prazer da leitura
desta obra significativa para a prática docente.
O livro é resultado de uma produção monográfica de Richardson, sob orientação da Profª Drª Odaleia, a qual tive o imenso prazer em participar como
componente da banca de defesa deste trabalho. As valiosas contribuições presentes nesta obra, “Um Livro
Didático de Biologia em Questão”, que agora prefacio,
nasceram no contexto acadêmico do Instituto Federal do Maranhão, campus Timon, como um Trabalho
Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 11

de Conclusão de Curso na área de Ciências Biológicas.

sa e reflexiva sobre os livros didáticos, capacitando-os a

Trata-se, portanto, de um trabalho que se mostrou para

reconhecerem suas limitações e insuficiências de modo

mim como de grande relevância ao possibilitar refle-

que estas não comprometam sua prática pedagógica.

xões sobre o livro didático desde a primeira vez que li a
monografia de Richardson. Isto porque concordamos
com os autores ao realçarem a importância do livro didático como um recurso valioso para o acesso ao conhecimento, considerando-o como fonte de pesquisa
e ferramenta didática. Mas a importância da obra vai
além disso ao ressaltar a necessidade de uma reflexão
aprofundada acerca da qualidade dos livros adquiridos
para uso nas escolas. Posto que exige dos professores
em geral uma ação complexa de avaliação desde o processo de elaboração à abordagem dos seus conteúdos,
tendo em vista o nível de atualização dos mesmos e as
inovações necessárias para que este recurso didático
assuma seu relevante papel na prática docente, especialmente para os professores de Biologia.
Dessa forma, a obra aqui apresentada traz contribuições valiosas não somente à formação dos professores de Biologia, mas aos docentes em geral como forma
de garantir, segundo os autores, uma visão mais rigoro12 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Especificamente, Richardson e Odaleia discutem
no livro a análise do conteúdo “Vírus” apresentando
como justificativa para esta seleção temática um aspecto significativo na avaliação de livros didáticos referentes às constantes atualizações do tema em estudo.
Temáticas com esse perfil necessitam de uma análise
cuidadosa para que se avaliem as propostas e as discussões presentes nos livros de Biologia que devem acompanhar as inovações curriculares e metodológicas.
Esta postura analítica se evidencia na própria
análise detalhada presente na pesquisa em questão,
quando os autores tomam como base critérios comparativos acerca das similaridades e diferenças entre três
edições do livro didático de Biologia de José Mariano
Amabis e Gilberto Rodrigues Martho do 2° ano do Ensino Médio. Observando-se os aspectos físicos, didáticos,
estruturais e de conteúdos entre as diferentes edições
tornou-se possível evidenciar as modificações apreEditora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 13

sentadas nelas com base no capítulo sobre o conteúdo

das possíveis modificações apresentadas nas edições,

“Vírus”. Procedimento reflexivo indispensável não so-

com base no capítulo que abordava o conteúdo “Ví-

mente para a pesquisa acadêmica, mas sobretudo para

rus”. Uma vez que neste capítulo são debatidas deta-

a prática docente, visto que o livro didático ainda é de-

lhadamente as análises das obras didáticas avaliadas,

terminante na seleção de conteúdos e no condiciona-

evidenciando ao máximo os pontos pertinentes ao

mento de estratégias de ensino. Ademais, é necessário

âmbito da pesquisa, tais resultados passam a se cons-

reconhecer que este instrumento didático ainda marca

tituir como uma importante fonte de pesquisa para

de forma decisiva o que se ensina e como se ensina, de-

a prática docente reflexiva no ensino de Biologia que

terminando assim o exercício da prática pedagógica.

necessita de prudência na seleção de livros didáticos

O próprio procedimento metodológico de análise

atualizados e inovadores para este ensino.

do livro didático de Biologia empreendido na pesquisa

Finalmente, diante do exposto, comprovamos

se constitui como um referencial a seguir pelos professo-

que Richardson e Odaléia apresentam conclusões rele-

res da área no processo de avaliação de livros didáticos a

vantes obtidas a partir do levantamento dos dados e das

serem adotados nas escolas nas quais trabalham. Dessa

análises dos livros de Biologia selecionados para estudo

maneira, ao lerem este livro, os professores terão como

do conteúdo “Vírus”. Assim, eles demonstram as prin-

norte a proposição de estratégias e parâmetros importan-

cipais transformações ocorridas nas diferentes edições,

tes para a verificação das mudanças e atualizações pre-

objetivo que serviu de motivação para este trabalho e

sentes nos livros analisados para a adoção dos mesmos.

que se constituiu em uma obra que merece ser lida por

A leitura do capítulo que trata dos “Resultados

todos os docentes que se preocupam em ensinar bem.

e Discussões”, possibilita o entendimento daquilo

Pensamos que as problemáticas que envolvem a

que foi objetivado na pesquisa quanto à percepção

elaboração de livros didáticos vêm aos poucos regredin-

14 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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do, ainda que de forma lenta, em decorrência do me-

fazendo uso de sua criatividade, este recurso didático

canismo jurídico determinado pelo Decreto n. 9154/85

propiciará boas reflexões sobre a realidade em estudo.

que instituiu o Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), que regulamenta o livro didático. Fato que interferiu na qualidade desse instrumento didático e, consequentemente, no processo de ensino aprendizagem.
No entanto, é necessária uma efetiva e reflexiva participação dos professores que ainda carecem de uma devida preparação para participar do processo de seleção
desses livros, tarefa bastante exigente para um coletivo
que pouco tem desenvolvido em termos de saberes,
competências e habilidades para o exercício da sua prática pedagógica, com vistas a práticas inovadoras.

Enfim, Richardson e Odaléia discutem nesta
obra aspectos para análise de livros didáticos que não
podem deixar de ser apreciados quando a responsabilidade na adoção desse instrumento didático é uma
preocupação para quem se ocupa do processo de ensino-aprendizagem.
Excelente referência para professores de Biologia, cuja leitura recomendo.
Maria do Socorro P. de Sousa Andrade

Dessa forma, apresentamos esta obra, “Um Livro
Didático de Biologia em Questão”, como uma leitura indispensável aos professores comprometidos com um
ensino de qualidade na área em que atuam. Embora
haja, por um lado, o desenvolvimento das novas tecnologias, da mídia, dos textos digitais, o livro continua sendo o mais fiel aliado do professor e um recurso imprescindível para os alunos. Se o professor souber explorá-lo,

16 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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1. PARA INÍCIO DE CONVERSA

O livro didático representa um dos mais importantes e acessíveis recursos pedagógicos, fonte de conhecimento e pesquisa para os educandos e ferramenta essencial para nortear as práticas docentes em sala
de aula, ou seja, é um recurso valioso para o acesso ao
conhecimento e precisa estar em constante evolução
de modo a acompanhar novas dinâmicas sociais que
refletem no cenário educacional e, consequentemente, nos processos de ensino e aprendizagem.
Insaurriaga e Jardim (2015) apontam para o fato
de que em grande parte das escolas brasileiras o livro
didático é o único meio pelo qual professores e alunos
se embasam para realização de pesquisas, embora haja
ainda realidades que não dispõem sequer de tal suporte.
Sendo assim, como instrumento de apoio tanto
para o trabalho docente quanto como referência de estuEditora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 19

do e pesquisa para os educandos, o livro didático precisa
identificar e compreender as peculiaridades do ensino
brasileiro, o que exige um amplo percurso, desde a sua
concepção – a qual deve abranger uma equipe multidisciplinar (coordenação editorial, edição de texto, capa,
coordenação e revisão, edição de arte, pesquisa iconográfica etc.), dentre outras atividades e seus respectivos
responsáveis – até o desenvolvimento de um complexo
projeto pedagógico editorial que determinará os métodos de abordagens dos conteúdos, representações gráficas e linguagens didáticas de modo a otimizar os processos de construção e apropriação do conhecimento,
desenvolvimento de habilidades e competências.
São muitos os aspectos importantes do livro didático a se levar em consideração enquanto fonte de
pesquisa e ferramenta didática: abordagem e linguagem empregadas na exposição do conteúdo teórico,
sua correspondência com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, aspectos visuais, qualidade e quantidade
de informações complementares, fatores importantes

um tema que possui constantes atualizações e deste

modo, as obras que se propõem a discuti-los devem
acompanhar tais inovações.

Em se tratando desta abordagem – e tendo como

enfoque o estudo dos vírus nos livros didáticos de Bio-

logia - os trabalhos de Belmiro (2000); Mazzotti (2001);
Matos (2012); Ramos (2013); Mariano (2014); contri-

buem ricamente como aporte teórico para a discussão
dos principais problemas que norteiam este trabalho.

Considerando tais aspectos, percebe-se o quanto

é imprescindível uma reflexão mais profunda acerca da

qualidade dos livros adquiridos para uso nas escolas,
e isso requer uma ação complexa de avaliação do pro-

cesso de elaboração e abordagem dos seus conteúdos.

A própria formação do professor precisa garantir uma
visão mais rigorosa e reflexiva sobre os livros didáticos,

capacitando-o a reconhecer suas limitações e insuficiências de modo que estas não comprometam sua prá-

tica pedagógica, reconhecendo também a importância
de outras fontes e recursos didáticos além do livro.

para compreender e estudar o livro didático. A escolha

Dentro do contexto apresentado, o presente

pelo conteúdo “Vírus” deu-se pelo fato de se tratar de

trabalho discute, com base em critérios comparati-

20 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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vos, acerca das similaridades e diferenças entre três

tudos sobre livros didáticos, vírus e livros de Biologia.

edições do livro didático de Biologia de José Mariano

Em seguida, há o delineamento metodológico do livro

Amabis e Gilberto Rodrigues Martho do 2° ano do Ensino Médio.
O desenvolvimento da pesquisa partiu de uma
revisão bibliográfica alicerçada em autores que trabalham temáticas relevantes na perspectiva aqui discutida, nas quais elucidam muitas das questões centrais
que a permeiam, de modo que as etapas subsequentes possam ser concebidas com maior compreensão
e precisão. Posteriormente, foi realizada uma análise
detalhada dos livros de Biologia volume 2, primeira,
segunda e terceira edições, de José Mariano Amabis
e Gilberto Rodrigues Martho, nos quais foram observados aspectos físicos, didáticos, estruturais e de conteúdos entre as três obras, com objetivo de evidenciar
possíveis modificações apresentadas nas edições, com
base no capítulo dos Vírus.
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: na Introdução, apresenta-se uma síntese desta
pesquisa, fundamentada em alguns autores com es22 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

didático de Biologia, em que são explicadas as fases
das análises das três edições, volume 2, do livro didático de José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho, tema Vírus. Nesse ponto, foram explanadas as estratégias escolhidas para a verificação das mudanças
e atualizações, fazendo uso dos parâmetros de avaliação dos livros que constam no Guia Nacional do Livro
Didático de Biologia (2012), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e alguns critérios de classificação e qualificação empregados no trabalho “Análise do
conteúdo de fungos nos livros didáticos de Biologia do
Ensino Médio indicados pelo Programa Nacional do
Livro Didático de Biologia 2012” da pesquisadora em
Ciências Biológicas, Aline Costa da Silva.
No capítulo seguinte, “Resultados e discussões”,
são debatidas detalhadamente as análises das três obras
em questão, evidenciando ao máximo os pontos pertinentes ao âmbito desta pesquisa. Por fim, na Conclusão,
apontam-se as constatações obtidas ao término dos levantamentos, análises dos livros e o que pôde ser verifiEditora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 23

cado a partir das informações organizadas pelos autores,
por meio das quais foi possível demonstrar as principais
transformações ocorridas nas obras analisadas, objetivo
este que serviu de motivação para este trabalho.

2. O QUE DIZEM OS AUTORES SOBRE
O ENSINO DE BIOLOGIA E SOBRE OS
LIVROS DIDÁTICOS

2.1. Ensino de Biologia
O ensino dos conteúdos voltados para o campo
da Biologia, assim como as demais áreas que englobam
o estudo das Ciências da Natureza, encontra-se sujeito
às constantes atualizações oriundas dos avanços científicos e também tecnológicos, que exigem dos professores das disciplinas correspondentes, uma atualização
conceitual, metodológica e didática mais constante.
O Ensino de Biologia “perpassa por uma série
de pesquisas, estudos e práticas apoiados por grupos
e comunidades que tem como principal foco buscar
afirmações que possam trazer sentido a este campo,
tendo como referências as atividades de cunho didático” (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009, p.21). De
24 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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fato, a abordagem dos conteúdos de Biologia em sala
de aula exige que os professores façam uso de ferra-

mentas didáticas e estratégias de ensino que possam
facilitar a compreensão dos conteúdos. Além do livro
didático, há uma verdadeira gama de recursos tecnológicos possibilitados pelo acesso à internet, programas

de computadores, smartphones, tablets etc., que estão
cada vez mais presentes em vista da globalização, e,

portanto, devem ser incorporados da forma mais adequada possível à realidade da escola.

Entretanto, apesar da acessibilidade crescente a

esses novos meios de ensinar e aprender, ainda existem
muitos empecilhos que impedem o seu emprego nas

escolas brasileiras. Pode-se dizer que “tais avanços tecnológicos proporcionam grande desafio aos professores,
principalmente, os da rede pública de ensino, que precisam vencer as barreiras da falta de motivação de alguns

alunos e a falta de recursos tecnológicos, muitas vezes
insuficientes numa escola” (MARIANO, 2014, p. 10).

Sob esse ponto de vista, pode-se considerar que

o ensino de Biologia se dá – sobretudo, nas instituições

públicas de ensino – por meio dos livros didáticos, que
26 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

são o principal material de ensino e aprendizagem utilizado por professores e alunos em sala de aula.

Contudo, “esse material é peculiar em relação
a outras ferramentas pelo fato de aproximar os alunos da ciência. Isso ocorre porque o livro fornece aos
seus leitores a análise de fenômenos, a experimentação, o teste de hipóteses, assim como a elaboração de
conclusões, proporcionando o surgimento de novos
conhecimentos na estrutura cognitiva do indivíduo”
(ARAÚJO; SILVEIRA, 2014, p 5595).
Dependendo da metodologia escolhida pelo

professor para administrar os conteúdos, as aulas de
Biologia podem ser muitas vezes consideradas monó-

tonas pelos alunos, devido ao extenso número de ter-

mos e conceitos de estruturas biológicas, do vocabulá-

rio científico presente em alguns assuntos, bem como

à necessidade de compreensão dos processos estudados por meio das suas informações visuais inerentes,

que são por vezes dispensadas ou omitidas durante a
explicação. Sob essa ótica, considerando o livro didático componente importante do processo de ensino e
aprendizagem da Biologia, sua estrutura requer uma

Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 27

linguagem escrita e visual adequada a todos os públicos, capaz de auxiliar o professor no desenvolvimento

das aulas, possibilitando também mais dinamismo e

interatividade entre o livro e seu usuário. Sobre isso,

Araújo e Silveira afirmam que, como material escolar,
o livro apresenta-se
[...] peculiar em relação a outras ferramentas pelo fato de aproximarem os alunos da
ciência. Isso ocorre porque o livro fornece
aos seus leitores a análise de fenômenos,
a experimentação, o teste de hipóteses,
assim como a elaboração de conclusões,
proporcionando o surgimento de novos
conhecimentos na estrutura cognitiva do
indivíduo (2014, p. 5595).

Certamente, o livro possui papel imprescindível

no cotidiano escolar e o reconhecimento de sua real

função, neste meio, contribui para um melhor aproveitamento de suas possibilidades.

e períodos em que foram sancionadas nos dão uma
ideia da importância destes mecanismos de ensino e
aprendizagem no contexto nacional da educação.
A distribuição, coordenação e financiamento
dos livros didáticos no Brasil obedecem a uma hierarquia que possui por base administrativa o Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), cuja estrutura e
funcionamento serão abordados posteriormente.

2.2. Estrutura e funcionamento do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD)
Desenvolvido para atuar na execução do programa de distribuição de livros didáticos, tem como
objetivo principal seu desenvolvimento e aquisição
para escolas púbicas do Brasil, o Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) vem a atender o que pede
a Constituição Federal do Brasil, artigos 6º, 205, 206,

A distribuição e fomento dos livros didáticos no

incisos l, II, IV, VII e 212, que trata da universalização

ficações e funções, que durante décadas procuravam

e das responsabilidades dos entes federados, a todos

mas de incentivo ao livro didático, assim como as leis

(BRASIL, 1988).

Brasil tiveram, ao longo dos tempos, diversas modi-

do ensino público gratuito e de qualidade, fomento

atender as necessidades de tais períodos, e os progra-

sem distinção de raça, credo, cor e condições sociais

28 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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Na composição do Guia Nacional do Livro Di-

e) A distribuição realizada pela Empresa Brasileira

dático, as resenhas das obras selecionadas têm como

de Correios e Telégrafos (ECT), que leva os livros

objetivo central facilitar a escolha das obras mais ade-

diretamente da editora para as escolas;

quada para determinada realidade, cabendo aos professores, coordenadores e diretores tal tarefa.
Posteriormente à escolha da obra, em comum
acordo entre professores e diretores, ocorre uma série
de etapas:
a) Os pedidos realizados por meio da internet na
página do FNDE;

f) O recebimento que acontece nas escolas e nas
sedes das prefeituras quando são de zonas rurais
(BRASIL, 2017).
Dentre outros pontos, destaca-se o período de
utilização que o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) determina para o uso dos livros,
estabelecendo um prazo de três anos consecutivos,

b) A aquisição dos livros após negociações junto às edi-

com o objetivo de alocação de recursos e de remane-

toras e liberadas por meio de licitações regidas pela

jamento, que visa ao equilíbrio da distribuição dos li-

lei 8.666/93 que dispõe sobre licitações públicas;

vros, evitando assim o desperdício de recursos.

c) A produção que ocorre após o fechamento das
negociações:

Compreendido o processo de estrutura e funcionamento do Programa Nacional do Livro didático no

d) A análise física das obras realizadas pelo Institu-

Brasil, faz-se importante compreender a estrutura de

to de Pesquisas Tecnológicas (IPT) com base nas

ensino no país, explicando sua relação com o desen-

especificações da Associação Brasileira de Nor-

volvimento deste estudo acerca dos Livros Didáticos,

mas Técnicas (ABNT);

conforme se poderá constatar a seguir.
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2.3. Importância dos livros didáticos no Brasil

Neste mesmo sentido, Insourringa e Jardim, res-

Nos currículos de ensino, o livro apresenta-se
como um componente sempre presente na formação
discente. Do início das atividades escolares até aos níveis mais elevados da formação acadêmica, “os livros
didáticos são as principais fontes de pesquisas e de
ensino em sala de aula atualmente no Brasil e dentre
as ferramentas de pesquisa existentes, são os que ainda possuem o acesso mais fácil para a comunidade escolar de um modo geral” (ARAÚJO; SILVEIRA, p. 5594).

saltam que,

Ao se observar a questão das limitações do Sistema Educacional Brasileiro, cujas escolas em muitos
casos ainda dependem quase que exclusivamente do
livro didático como recurso de ensino, constata-se que
as existências de políticas sociais voltadas para educação possuem papel importante no contexto nacional.
De acordo com Rodrigues,

no e aprendizagem nas escolas tornou-se parte impor-

As políticas públicas no Brasil voltadas
para os livros didáticos e as comunidades
acadêmicas reconheceram a importância
destes meios de estudos, atribuindo então
o fato de que nas últimas décadas houveram impactos positivos na utilização desse material didático na abordagem e no
ensino (2014, p.2).
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O Brasil é um dos países que mais investe
na compra de livros didáticos para o Ensino Fundamental e Médio. São milhões
de exemplares distribuídos gratuitamente
para todas as regiões do país. Esses investimentos se expressam em números astronômicos no que se refere à avaliação,
aquisição e distribuição do livro didático
(2015, p. 113).

De fato, a utilização dos livros didáticos no ensitante no dia a dia das escolas, seja nas séries iniciais/
finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.
Nesta perspectiva, Insaurriaga e Jardim afirmam que,
[...] o livro didático é um suporte de ensino de extrema importância dentro da sala
de aula. E demonstra ainda que, há sua
presença na vida diária, não só dos professores como dos alunos, destacando a importância de se entender os processos que
ocorrem com os livros desde sua produção até a chegada às escolas (2015, p.113).

Os professores têm grande responsabilidade no
que se refere à escolha e utilização dos livros didáticos,
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sendo estes incumbidos da escolha de obras que sejam
mais condizentes com a sua realidade e com o perfil de
suas turmas.
Para Bizzo (2009, p. 32),
Em se tratando da escolha dos materiais a
serem utilizados pelos professores como
metodologia de ensino, eles devem ser de
acordo com as Leis de Diretrizes e Bases da
Educação, e cabendo ao mesmo observar os
trâmites legais, a qualidade dos materiais, e
se estão de acordo com seu projeto pedagógico em consonância com os da escola.

Outro fato importante são as modificações políticas ocorridas que envolvem as leis relacionadas aos
livros didáticos. Nota-se que houveram diversas alterações importantes no que tange ao seu fomento e
processo que regulam sua distribuição nas escolas.
Nesse aspecto, destaca-se o Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) que teve sua primeira edição nos anos 1938, com a denominação de Comissão
Nacional do Livro Didático (CNLD), que atuou “no
controle de produção, circulação e legislação voltadas
ao livro didático no País” (BRASIL, 2017).
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Dentre as várias modificações e adequações ocorridas no programa de distribuição de livros no Brasil, destacam-se as reformas administrativas que culminaram
com a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante
(FAE) e a transferência integral para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo “[...] fundo
deu um suporte maior na produção e distribuição destes
livros” (BRASIL, 2017). No entanto, uma das maiores dificuldades para distribuição dos livros didáticos está no
fato de que o Brasil apresenta dimensões de proporções
continentais (8.515.767,049, km2) (IBGE, 2017), assim
como de diversidades sociais, econômicas e culturais.
Em 1985, “o PNLD foi instituído pelo governo
federal, oficialmente, por meio do Decreto n° 91 542,
de 19 de agosto de 1985, com objetivo voltado para o
Ensino Fundamental” (CASSIANO, 2004, p. 35). Com a
sua criação, os professores passaram a participar mais
diretamente da escolha das obras, um acontecimento
importante, uma vez que cada professor podia escolher quais os melhores livros a serem adotados, respeitando assim as particularidades de cada local.
Nos dias atuais, mesmo com o advento das tecnologias que facilitam o acesso mais rápido às informações, os
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livros ainda ocupam destaque, e “dada a sua importância,
o livro didático é um amplo campo de pesquisa. E para
entender a sua função educacional, sua história e sua presença entrelaçada na vida social brasileira, é necessário
considerar diferentes campos de estudo e privilegiar uma
diversidade de fontes” (FERNANDES, 2004, p. 533).
Em todas as séries das escolas brasileiras, o livro
didático configura-se como protagonista nos processos
de ensino e aprendizagem, seja de forma preliminar –
ajudando a assegurar a alfabetização e o letramento primordiais para a continuidade da formação educativa –
seja no desenvolvimento das diversas formas de expressão, aprendizagem de literatura, ciências e matemática.
Assim, é indiscutível a necessidade de que haja
parâmetros que norteiem a elaboração do livro didático, e, nesse sentido, o Guia Nacional do Livro Didático
figura como um dos mais importantes meios com essa
finalidade.

2.4. Apresentação do Guia Nacional do Livro
Didático
Uma das funções dos Guias Nacionais do Livro

Didático é nortear e orientar os professores e educa36 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

dores das escolas para uma melhor escolha dos livros

a serem adotados pelas instituições de ensino no Brasil. Portanto, o Guia Nacional do Livro Didático

[...] é um dos documentos mais importantes para efetivação da escolha, pois traz
resenhas e informações acerca de cada
uma das obras aprovadas no Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), apresentando aos docentes análises, reflexões
e orientações quanto ao conteúdo e estrutura das obras e suas potencialidades para
a prática pedagógica (BRASIL, 2017).

Como informa o MEC, por meio de sua página de
apresentação, o processo de elaboração desses guias
inicia-se com a publicação de editais de convocação
de editoras interessadas em participar do certame. A
fase seguinte concentra-se na avaliação das obras escolhidas que passarão por uma avaliação realizada
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) quanto
aos aspectos técnicos editoriais, conforme previsto no
edital, e, posteriormente, encaminhadas para a avaliação pedagógica (BRASIL, 2017).
Contudo, “na dinâmica brasileira trienal de escolha dos livros didáticos pelos professores da educação
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3. COMO REALIZAMOS NOSSA
PESQUISA

básica, estabelece-se uma forte relação entre os professores, enquanto público que seleciona o que chega
às salas de aula, os editores que encomendam, produzem e lançam os livros didáticos no mercado editorial
e o governo que os inclui na lista de livros a serem escolhidos pelos docentes dentro do Programa Nacional

lha, por parte de professores das escolas públicas, do

O trabalho consiste em uma análise detalhada
de um capítulo específico (Vírus), em três edições de
Livros de Biologia, dos autores José Mariano Amabis e
Gilberto Rodrigues Martho, volume 2, os quais tratam
da Biologia dos Organismos e Conceitos de Biologia. Na
condução da pesquisa, optou-se por uma metodologia
qualitativa, interpretando as informações levantadas
por meio de revisão bibliográfica para verificação ampla do estudo comparativo das obras em questão. No
Quadro 1, apresenta-se uma visão geral das obras.

melhor livro, conforme as necessidades e peculiarida-

Quadro 1: Livros didáticos analisados.

do Livro Didático – PNLD” (MATOS, 2012, p.169).
Após estas etapas, as avaliações dar-se-ão por
meio de especialistas que atuarão dentro de sua área
de ensino e apresentarão, ao final de cada análise, uma
crítica global das obras. Contudo, terão que selecionar
oito obras que farão parte de um catálogo que conterá
uma resenha apontando as qualidades marcantes de
cada livro, com o objetivo principal de facilitar a esco-

des de cada realidade escolar.
Dando continuidade à apresentação das fases
de avaliação das obras, serão mostradas a seguir, por
meio de quadros, os critérios que os avaliadores consideram ao analisar as obras.
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LIVROS DIDÁTICOS
ANALISADOS

ANO/EDIÇÃO

PNLD/
PNLEM

2001 - 1ª Edição

-

AUTORES

BIOLOGIA - Volume 2
BIOLOGIA DOS
ORGANISMOS
CONCEITOS DE BIOLOGIA

J.M. AMABIS & G.
2004 - 2ª Edição
R. MARTHO

2005

2010 - 3ª Edição

2012

Fonte: Dados da pesquisa.
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Inicialmente, foram estabelecidos critérios para o
procedimento de análise de cada obra. Dessa forma, as
três edições puderam ser submetidas aos mesmos parâmetros de avaliação de suas características didáticas.
Para a determinação dos critérios de análise das
obras, optou-se pelo emprego dos mesmos parâmetros
estabelecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático
por meio do Guia de Livro Didático de Biologia (2012),
fornecido no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como também levou-se em consideração
os critérios de análise elaborados pela autora Silva (2014).
Foram consideradas ainda as fichas de avaliação do
Programa Nacional do Livro Didático de Biologia (2009,
2012) para as edições analisadas, de modo a evidenciar
as possíveis discrepâncias entre elas. Assim, foram elaborados três Quadros (2, 3 e 4) especificando os critérios
escolhidos para a avaliação comparativa das obras.
A análise dos livros de Biologia: Biologia dos Organismos, volume 2, 2ª e 3ª edições, Conceitos de Biologia, volume 2, 1ª edição, deram-se nos seguintes aspectos, conforme foi proposto por Silva (2014), guar40 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

dando as devidas adaptações necessárias para este
trabalho, como se observa nos Quadros 2, 3 e 4.
Quadro 2: Aspectos teórico-metodológicos
ASPECTOS OBSERVADOS
Clareza conceitual

LIVROS ANALISADOS
L1
L2
L3

Adequação ao nível de maturidade do aluno
Contextualização
Organização sequencial
Atualidade científica
Leituras complementares
Fonte: Adaptado de SILVA (2014, p. 54).

Quadro 3: Recursos visuais
ASPECTOS OBSERVADOS
Relação texto-imagem

LIVROS ANALISADOS
LI
L2
L3

Fonte: Adaptado de SILVA (2014, p. 54).

Quadro 4: Aspectos pedagógico-metodológicos
ASPECTOS OBSERVADOS
Proposição da problematização
Apresentação de questões voltadas para
vestibulares/ENEM
Apresentação de questões envolvendo gráficos/
tabelas

LIVROS ANALISADOS
L1
L2
L3

Fonte: Adaptado de SILVA (2014, p. 54).
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3.1. Legenda para análise das obras

Importante ressaltar que, apesar de na época das

A fim de melhor categorizar cada uma das obras
analisadas dentro dos critérios estabelecidos, foi elaborado um quadro com quatro classificações. A classificação denominada TOTALMENTE SATISFATÓRIO
foi atribuída às obras que obedecem aos critérios de
análise propostos pelos PCN’s e pelo Guia Nacional
do Livro Didático de Biologia, 2012. Em contrapartida,
quando os livros em questão não atendiam plenamente aos critérios mencionados, foram classificados nas
demais categorias, definidas como: SATISFATÓRIO
EM PARTE, INSATISFATÓRIO EM PARTE ou TOTALMENTE INSATISFATÓRIO (este último no caso de não
atingir nenhum dos dezesseis critérios estabelecidos).
Quadro 5: Classificação analítica das categorias observadas das obras

edições de 2001 e 2004 os autores ainda não terem o
suporte das recomendações estabelecidas pelo Guia
Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (que só
foi implementado em 2009), ambas foram submetidas
à análise baseada em critérios do Guia do Livro didático de Biologia (2012), de modo a demonstrar as contribuições dessa ferramenta para as novas edições e
apontar as principais modificações ocorridas após sua
adoção pelos autores.
Ao se observar os perfis das edições de 2001 e 2004,
tomou-se por base os critérios normativos do Guia do
Livro didático de Biologia 2012. Notou-se, às vezes, que
muitos aspectos importantes do ponto de vista didático-pedagógicos e teórico-metodológicos foram negligenciados pelos autores durante a concepção das obras, evidenciando assim a razão porque se escolheu esses ins-

TOTALMENTE SATISFATÓRIO

TS

SATISFATÓRIO EM PARTE

SP

trumentos de análise para embasamento deste trabalho.

INSATISFATÓRIO EM PARTE

IP

Após terem sido delimitados os parâmetros para

TOTALMENTE INSATISFATÓRIO

TI

análise dos livros didáticos, selecionou-se o capítulo “Ví-

Fonte: Adaptado de SILVA (2014, p. 54).
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rus”, a fim de observar as especificidades da abordagem
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desse conteúdo nas três edições analisadas e por ser um
conteúdo que necessita de atualização constante.
Em seguida, deu-se início a um exame rigoroso

4. COMPARANDO AS TRÊS EDIÇÕES
DO LIVRO DIDÁTICO DE AMABIS E
MARTHO

dos textos, ilustrações e teor das informações discutidas, de modo que pudesse ser levantado o perfil, que
os autores procuraram apresentar em cada edição, e
deste modo, averiguar as adequações e supressões de
alguns conteúdos de “Vírus”, após submissão do livro
aos critérios do Guia elaborado pelo Programa Nacional do Livro Didático (2012).
Por fim, serão analisados, com base nos critérios
do Guia Nacional do Livro Didático (2012), PCN’s e Aline
da Costa Silva (2014), os principais pontos de diferenças
encontradas nas três edições do conteúdo “Vírus”, apontando o modo como o conteúdo foi abordado, as articulações da temática principal com outras discussões e as
mudanças mais notórias de uma edição para outra.

Para facilitar a identificação das obras analisadas,

nesta pesquisa, deve-se considerar as edições 2001, 2004
e 2010 de José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues
Martho: Conceitos de Biologia; Biologia dos Organismo,
volume 2, edições: 1 (2001); 2 (2004) e 3 (2010), na respectiva ordem como Livro 1 (L1); Livro 2 (L2) e Livro 3 (L3).

4.1. Aspectos físicos das obras de José Mariano
Amabis e Gilberto Rodrigues Martho
São vários os aspectos que norteiam a elabora-

ção do perfil do livro didático, havendo no bloco 3, do
Guia do Programa Nacional do Livro Didático de Biologia, uma seção específica acerca do projeto gráfico
editorial do livro (BRASIL, 2011, p.13). Dentro do contexto da análise das três edições (1ª, 2ª e 3ª) do livro, o
primeiro ponto a ser observado refere-se à capa.
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Tendo como abordagem central da obra, a Biolo-

No L2, percebe-se a referência ao estudo das

gia dos Organismos e Conceitos de Biologia, pode-se

plantas através de uma fotografia semelhante a uma

notar uma diferença entre a apresentação das capas
dos volumes. No L1, os autores demonstram por meio
das ilustrações uma preocupação voltada para o meio
ambiente e os animais, como se percebe na imagem

folha no segundo plano da capa, e no primeiro plano,
as informações gerais sobre a obra.
Figura 2: Capa do L2 de Amabis e Martho v.2, edição 2004.

escolhida para ilustrar o livro.
Figura 1: Capa do L1de Amabis e Martho, v. 2, edição 2001.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2001).
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Fonte: AMABIS; MARTHO (2004).
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Figura 3: Capa do L3 de Amabis e Martho v.2, edição 2010.

Outro aspecto notório é a diferença entre os volumes de páginas dos livros, com destaque para L2, que
possui 118 páginas a mais que o L1 e 114 a mais do que
o L3, entre outros aspectos demostrados no quadro 6.
Quadro 6: Comparação física geral das três edições.
LIVROS, EDIÇÕES E VOLUMES

ANO DE
CAPÍTULOS PÁGINAS
PUBLICAÇÃO

LIVRO 1: EDIÇÃO 1.
2001/2001 VOL. 2

2001

12

465

LIVRO 2: EDIÇÃO 2. PNLD
2009/2011 VOL. 2

2004

20

610

LIVRO 3: EDIÇÃO 3. PNLD
2012/2014 VOL. 2

2010

16

469

Fontes: AMABIS; MARTHO (2001; 2004; 2010).

Pode-se observar uma redução significativa no
Fonte: AMABIS; MARTHO (2010).

No L3, algumas alterações podem ser notadas
quanto à apresentação geral da obra através da capa,
a qual remete de forma mais abrangente ao estudo da

volume físico quanto ao número de páginas e capítulos no L3, conforme demonstra o Quadro 6. Entretanto, após uma análise mais aprofundada das três obras
foi possível perceber que embora tenha sido reduzida
a quantidade de informações de L3, o livro não deixa a

Biologia dos organismos, utilizando para isso a ima-

desejar quanto à qualidade, abrangência dos conteú-

gem de um animal sobre um tronco de árvore.

dos e atualizações importantes.
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4.1.1. Organização geral do livro didático de José
Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho
Seguindo a análise das obras de acordo com as diretrizes do Guia Nacional do Livro Didático de 2012, foram
observadas as seções contidas, em L2 e L3, destinadas à
apresentação da estrutura e organização geral de cada

mais intuitiva, na qual são explicadas as funções de
cada item, facilitando assim a compreensão das partes
estruturantes das páginas ao longo da obra bem como
suas finalidades didáticas.
Figura 4: Organização dos capítulos do livro da 2ª edição

obra.
Apesar de seguirem modelos semelhantes de
apresentação – compostos por representações reduzidas das páginas e diagramas explicativos dos padrões
gráficos e textuais empregados no corpo da obra como
exemplos, foram observadas alterações sutis entre as
seções dos livros L2 e L3, com exceção do L1 que não
possui esta inovação como pode ser visto na Figura 6.
No L2, nesta seção intitulada “Organização didática dos capítulos” (Figura 04), os autores fazem uma
apresentação geral do padrão visual e didático da obra
para explicar a estrutura das páginas.
No L3, a seção correspondente definida “Organi-

zação deste livro” (Figura 05) difere da anteriormente

mencionada por apresentar uma atualização gráfica
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Fonte: AMABIS; MARTHO (2004).
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Figura 5: Organização geral do livro L3.

Quanto ao aspecto que trata da organização geral do livro didático, L2 e L3, de José Mariano Amabis e
Gilberto Rodrigues Martho, foram classificados como
TOTALMENTE SATISFATÓRIO, visto que os esquemas
são de fácil compreensão, apresentam a obra de forma
objetiva e preparam o usuário para o perfil dos textos
e métodos de abordagem dos conteúdos.
Em contrapartida, L1 foi considerada TOTALMENTE INSATISFATÓRIO, devido à ausência dessa seção, que
de certa forma oferece ao professor e ao aluno uma familiarização com a estrutura do livro a ser utilizado.
4.1.2. Sumário das obras analisadas

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010).
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Ao se analisar a estrutura do sumário dos livros L1,
L2 e L3, de início, percebe-se a alteração da estrutura de
organização dos conteúdos. A segunda edição do L2 encontra-se dividida em partes, as quais são subdivididas
em capítulos, enquanto na terceira do L3, a divisão é feita por unidades, as quais são categorizadas por capítulos, e estes subdivididos em seções, enquanto a primeira
edição do L1 apresenta uma estrutura de capítulos mais
simples e sem especificações a respeito dos subtemas
discutidos no capítulo de “Vírus” (Figuras 6, 7 e 8).
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Figura 6: Demonstrativo do sumário do livro L1.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2001).
54 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Figura 7: Demonstrativo do sumário do livro L2.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2004).
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Figura 8: Demonstrativo do sumário do livro L3.

Por meio do sumário, também é possível notar
que o L2 apresenta os conteúdos de forma mais minuciosa, facilitando a consulta dos conteúdos a serem
pesquisados. Nos Quadros 7, 8 e 9, foram listados os
principais assuntos abordados em ambas as edições.
Quadro 7: Assuntos abordados na 1ª edição: Livro 1,
2001, v. 2.
CAPÍTULOS

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010).
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ASSUNTOS ABORDADOS

1

A classificação biológica

2

Vírus e bactérias

3

Protistas e fungos

4

Diversidade e reprodução das plantas

5

Estruturas e fisiologia das plantas angiospermas

6

Características gerais dos animais

7

Animais invertebrados

8

Diversidade dos animais cordados

9

Nutrição, circulação, respiração e excreção

10

Sistema de integração e de controlo corporal

11

Movimento, suporte e proteção do corpo humano

12

Reprodução humana
Fonte: AMABIS; MARTHO (2001).
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Quadro 8: Assuntos abordados na 2ª edição: Livro 2,
PNLD 2009/2011, v. 2.
UNIDADES
A
B
C
D
E

do tópico “Leitura”, destinado a especificar textos optatiASSUNTOS ABORDADOS

“A diversidade biológica” contém um capítulo que trata de
sistemática, classificação e biodiversidade.
“Vírus, moneras, protoctistas e fungos” reúne quatro
capítulos sobre esses grupos de seres vivos.
“Diversidade, anatomia e fisiologia das plantas” contém três
capítulos que tratam dos temas apresentados em seu título.
“A diversidade dos animais” traz sete capítulos sobre os
grupos animais.
“Anatomia e fisiologia da espécie humana” são trabalhados
esses assuntos em cinco capítulos.
Fonte: AMABIS; MARTHO (2004).

Quadro 9: Assuntos abordados na 3ª edição: Livro 3,
PNLD 2012/2014, v. 3.
UNIDADES

ASSUNTOS ABORDADOS

A

A diversidade biológica: sistemática e classificação biológica

B

Vírus, bactérias, algas, protozoários e fungos

C
D

E

Outro ponto observado foi a remoção no sumário

Diversidade, anatomia e fisiologia das plantas: diversidade
e reprodução das plantas; desenvolvimento, morfologia e
fisiologia das angiospermas.
A diversidade dos animais: Introdução ao estudo dos
animais, poríferos e cnidários; Platelmintos e nematódeos;
Moluscos anelídeos; Artrópodes; Equinodermos e cordados.
Anatomia e fisiologia da espécie humana: Nutrição;
Circulação; Respiração e excreção; Movimento e suporte
do corpo humano; Integração e controle corporal: sistemas
nervoso e endócrino.
Fonte: AMABIS; MARTHO (2010).
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vos e curiosidades acerca do conteúdo “Vírus”, tratando
temáticas como doenças transmitidas por vírus, impactos econômicos e sociais das doenças virais etc. No L3,
este tópico apresenta-se como “Ciência e Cidadania”, não
especificado no sumário, mas com a mesma finalidade.
Sobre a estrutura do sumário, o Guia Nacional do
Livro Didático de Biologia traz no quesito 3.7, do Bloco
3 “Projeto Gráfico-Editorial” algumas sugestões apontando a necessidade de se refletir claramente sobre a
organização dos conteúdos e atividades propostos, e
de permitir a rápida localização das informações.
Com base nesses pressupostos, considera-se que os
livros L2 e L3 são TOTALMENTE SATISFATÓRIOS, pois
contam com um estilo de sumário de fácil compreensão
tornando mais eficiente a consulta dos conteúdos dos capítulos, uma vez que estes são bem explicitados em tópicos e subtópicos, atendendo plenamente aos critérios do
Guia Nacional do Livro Didático de Biologia.
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O L1 foi classificado como INSATISFATÓRIO
EM PARTE, pois apesar de possuir um sumário de estrutura suficientemente compreensível, poderia ser
mais completo quanto aos conteúdos discutidos no
capítulo, orientando de maneira mais eficaz o usuário
durante a consulta, o que demonstra que o perfil do
sumário escolhido pelos autores na edição em questão contraria as recomendações do Guia Nacional do

com informações de atualidades, curiosidades ou sugestões de leituras. Sendo assim, nesse aspecto, L1 foi
classificado como INSATISFATÓRIO EM PARTE.

4.2. Estrutura gráfica e didática dos capítulos

da, e posteriormente, iniciaram os tópicos do capítulo.

Livro Didático de Biologia (2012).

As três edições comparadas apresentam aspectos

bastante distintos com relação a sua estrutura gráfica e

Diferentemente dos livros L1 e L3, no L2, o capítulo destinado ao estudo dos vírus não é trabalhado junto
com o das bactérias e, dessa maneira, os autores escolheram uma estrutura diferente da edição anterior (L1)
em sua introdução. Para isso, utilizaram como ilustração
uma fotomicrografia1 (Figura 11) devidamente legendaFigura 9: Imagem da apresentação do capítulo do livro
L2 “Vírus”.

didática. Na introdução do capítulo “Vírus”, por exemplo, foram usados diferentes recursos em L1, L2 e L3.

No L1, os autores optaram pelo uso de uma ima-

gem ilustrativa (Figura 3) seguida de um texto discor-

rendo brevemente acerca do estudo dos vírus e das
bactérias, e de suas principais diferenças entre outros

esclarecimentos sucintos. Sua estrutura gráfica e didá-

tica apresenta-se mais simples e aparentemente sem
muitos critérios de organização, com uso de imagens

sem legendas, ausência de textos complementares
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Fonte: AMABIS; MARTHO (2004).
1

Técnica que utiliza um microscópio encaixado na câmera para fotografar objetos diminutos ou mesmo invisíveis a olho nu.
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Como já foi mencionado, em 2004, ano de publicação do L2, ainda não havia sido lançado o Guia do

Figura 10: Capa introdutória dos capítulos dos livros
L1 e L2.

PNLD e, por isso, o mesmo ainda não apresenta uma
estrutura gráfica e didática suficientemente rigorosa,

portanto, foi classificado como INSATISFATÓRIO EM
PARTE, necessitando de melhor organização, dispo-

sição mais clara e intuitiva das imagens e numeração
adequada dos títulos e subtítulos, o que situaria de
forma mais eficiente o usuário.
Já norteado pelos critérios do Guia Nacional do
Livro Didático de Biologia, L3 possui uma estrutura
gráfica e didática mais organizada, com tópicos principais enumerados e obedece a uma sequência mais
adequada se comparada aos L1 e L2 (Figura 10).

Fontes: AMABIS; MARTHO (2004).

62 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 63

No L3, a introdução do capítulo é composta por

Figura 11: Habilidades sugeridas

um breve texto sobre o tema central a ser estudado
(vírus e bactérias), seguido de ilustrações e algumas
curiosidades, o que torna a leitura bastante rica para o
usuário e traz à tona oportunidades para importantes
discussões em sala de aula.
Ainda no L3, um ponto a se destacar é a adição

de um quadro (Figura 11) onde são apontados subtó-

picos do capítulo com os objetivos a serem alcançados
na abordagem dos conteúdos, habilidades sugeridas
e alguns conceitos principais de vírus, aspectos estes
não encontrados em L1 e L2.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010).
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É notória a preocupação dos autores no L3 com relação à observância dos parâmetros estabelecidos pelo
MEC no Guia Nacional do Livro Didático de Biologia,
atendendo satisfatoriamente aos critérios sugeridos, tornando sua estrutura gráfica e didática mais inovadora e
eficiente para professor e aluno. Em virtude desse perfil
mais adequado aos critérios aqui estabelecidos, L3 foi
classificado como TOTALMENTE SATISFATÓRIO.
Assim foi possível perceber a evolução da estrutura gráfica e didática de L1, L2 e L3, principalmente,
após a adoção dos critérios do Guia Nacional do Livro
Didático de Biologia pelos autores, estabelecendo um
novo perfil para a organização da estrutura dos livros.
Os aspectos didático-pedagógicos e o perfil da abordagem teórico-metodológica escolhidos, pelos autores,
serão discutidos com maior profundidade a seguir.

4.3. Aspectos didático-pedagógicos e
abordagem teórico-metodológica das
obras de Amabis e Martho
Um dos pontos primordiais na elaboração do livro didático é a proposta didático- pedagógica, a qual
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deve obedecer certos parâmetros explicitados nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio bem como

os quesitos do Bloco 2, do Guia Nacional do Livro Didático de Biologia. Nos livros analisados, fica claro o

cuidado com a observância de tais aspectos, porém,
algumas alterações podem ser elencadas.

Tomando por base os critérios de análise pré-es-

tabelecidos na metodologia deste trabalho, foram ob-

servados, no perfil do L1, os aspectos didático-pedagó-

gicos e a abordagem teórico-metodológica utilizados.
Nesse sentido, pode-se dizer que L1 possui algumas
lacunas que podem de certa forma prejudicar sua efi-

ciência enquanto material de apoio e ferramenta de ensino, pois não obedece a alguns critérios essenciais do
Bloco 3, do Guia Nacional do Livro Didático de 2012.

Por exemplo, pautando L1 no quesito 3.4 do referi-

do Guia, que exige a apresentação de títulos e subtítulos
claramente hierarquizados por meio de recursos gráficos compatíveis, o mesmo apresenta-se inadequado,

contendo textos com títulos e subtítulos sem as devidas
numerações, que facilitariam a consulta e acompanhamento de cada tópico durante os estudos (Figura 12).
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Figura 12: Demonstração de títulos e subtítulos sem
numerações e hierarquizações

Outro requisito do Guia Nacional do Livro Didático
de Biologia sob o qual L1 foi analisado é o 3.8 que explica
que as ilustrações devem ser claras, precisas e adequadas
às finalidades para as quais foram elaboradas, entretanto,
na introdução do capítulo “Vírus” existe uma imagem sem
referências ao texto e sem legenda (Figura 13), tornando-a descontextualizada e sem utilidade específica. Assim,
L1 enquadra-se como INSATISFATÓRIO EM PARTE.
O livro L2 possui a particularidade de tratar o assunto dos vírus em um capítulo à parte, diferente dos
livros L1 e L3, que discutem os vírus e as bactérias no
mesmo capítulo. Tal fato torna a abordagem do conteúdo em L2 notoriamente mais vasta e detalhada, inclusive com um número de páginas superior (Quadro 7).
O Guia Nacional do Livro Didático de Biologia de 2009,
em sua análise da edição correspondente ao L2, ressalta o fato de que os textos e abordagens dos conteúdos
apresentam por vezes uma quantidade de informações
além do esperado para o Ensino Médio. Segundo o Guia:

Fonte: AMABIS; MARTHO (2001).
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Outra característica da obra que salta aos
olhos logo de início, é o volume de informações. Às vezes, elas são tão detalhadas
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que vão além dos limites do esperado para
o ensino de nível médio. Tal caráter reflete a proposta da própria obra de instigar
professora ou professor a assumir seu papel na condução do processo educativo
(BRASIL, 2008).

Conforme aponta o Guia Nacional do Livro Didático de Biologia, L2 apresenta uma abordagem mais
aprofundada das informações do conteúdo. Exemplo
disso, quando trata da explanação dos autores sobre
o vírus do HIV, que abrange aspectos como ciclo do
vírus, estrutura e multiplicação do HIV, infecção pelo
HIV e a AIDS, prevenção e tratamentos, formas de
transmissão. Em L1 e L3, esse conteúdo não é muito
aprofundado, resumindo-se a explicar sobre a reprodução do vírus HIV e a prevenção da AIDS.
Por um lado, essa preocupação dos autores em detalhar os conteúdos e oferecer informações mais aprofundadas aos alunos, possibilita um estudo de aspectos
mais complexos e complementares para aprendizagem
dos conteúdos gerais, no entanto, muitas vezes, por
questão de tempo, torna-se inviável englobar esse estudo mais minucioso ao cotidiano das salas de aula.
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Com base no que foi possível observar sobre seus

aspectos teórico-metodológicos e seu perfil didático-pedagógico, L2 foi classificado como SATISFATÓRIO

EM PARTE, porque apesar de alcançar uma evolução

significativa em relação ao L1, com textos mais atualizados, curiosidades, introdução de temáticas importantes para discussão em sala de aula e um maior cui-

dado quanto à organização de imagens e textos, pode
se tornar inadequado, dependendo do perfil da turma
ou da disponibilidade de tempo do professor para administrar tantos conteúdos de forma eficiente.

A versão do L3 de 2010 procura uma abordagem

mais direta e objetiva dos conteúdos, visando um me-

lhor aproveitamento do tempo e otimização dos processos de assimilação dos conteúdos. Observou-se,
logo no início do capítulo, a inserção de uma coluna
lateral na qual são especificadas habilidades suge-

ridas a serem alcançadas pelos alunos no estudo do

conteúdo, bem como uma síntese dos conceitos prin-

cipais que serão abordados, uma evolução considera-

velmente importante do ponto de vista didático, que

possibilita ao professor utilizar como ferramenta de

aperfeiçoamento para seus planos de aula (Figura 12).
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Dessa forma, pode-se dizer que L3 está TOTAL-

MENTE SATISFATÓRIO quanto aos critérios exigidos
pelo Guia Nacional do Livro Didático de Biologia (2012),

o qual sugere, no Bloco 2, que o livro didático deve fornecer o desenvolvimento de capacidades básicas do pensamento autônomo e crítico, contribuindo para a apreensão das relações que se estabelecem entre os objetos de
ensino e aprendizagem e suas funções socioculturais.

Após a análise de L1, L2 e L3 e seus aspectos di-

dático-pedagógicos e abordagem teórico-metodológica com base nos critérios do Guia Nacional do Livro

Didático de Biologia de 2012, ficou mais do que claro

Guia Nacional do Livro Didático de Biologia para o Ensino Médio, que até então não havia sido lançado pelo
MEC, o que justifica as recorrentes irregularidades e
inadequações aludidas ao longo das análises de L1 e L2.

4.4. Análise dos Capítulos 2 dos livros L1, L2 e L3
A seguir, realizaremos a análise dos capítulos
que abordam a temática “Vírus” nos livros denominados nesta pesquisa como L1, L2 e L3.
4.4.1 Análise do livro L1, capítulo 2: “Vírus e Bactérias”
No capítulo “Vírus”, L1 inicia com um texto in-

um progresso na qualidade dessas obras. Em 2010, ano

trodutório com uma abordagem geral acerca das defi-

ferência do Guia do Livro Didático de Biologia de 2009,

ticas, composição e estruturas básicas, doenças mais

como ferramenta didática, estando completamente

buições para pesquisas científicas e desenvolvimento

de lançamento do L3, os autores já dispunham da re-

nições de vírus e bactérias, apontando suas caracterís-

e, por isso, a obra já apresenta uma evolução drástica

comuns transmitidas por eles, bem como suas contri-

pautada no perfil estabelecido pelo MEC.

Da mesma forma, deve-se levar em considera-

da engenharia genética.
Observa-se um ponto interessante em se tratando

ção, que na época do lançamento das edições do L1

da imagem escolhida para ilustrar a abertura do capítulo,

e L2, seus idealizadores ainda não contavam com ne-

que trata a obra “O triunfo da morte”, de 1562, do pintor

nhuma orientação dos critérios estabelecidos pelo

holandês Peter Brugel, a qual retrata o macabro cenário
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durante os surtos da “peste negra”, que assolou a Europa,
durante o século XIV, porém, não consta nenhuma informação de autoria da imagem e o período que ocorreu
tais fatos, conforme se observa na Figura 13.
Figura 13: Capa do capítulo 2 do livro (2001).

cionados às doenças e descobertas científicas no cenário social, suas consequências históricas e até mesmo os
registros e manifestações artísticas e culturais da época.

Trata-se de um exemplo de como é possível pro-

mover a interdisciplinaridade com auxílio de uma simples imagem, que – ao ser adicionada ou subtraída de

uma obra – pode fazer a diferença no enriquecimento da
abordagem do estudo de determinado conteúdo, abrangendo perspectivas mais críticas e contextualizadas.

Partindo para a introdução do conteúdo dos ví-

rus, os autores delimitam o estudo com o título “Vírus,
piratas de células”, fazendo uma analogia com piratas

– conhecidos por invadirem navios se apossando do
mesmo para benefício próprio – devido ao fato de que
Fonte: AMABIS; MARTHO (2001, p. 14).

Apesar da imagem em questão não tratar especificamente dos vírus, chama-se atenção para o fato de que
o emprego desse tipo de recurso visual oferece ao profes-

sor a oportunidade de discutir outros aspectos que po-

dem ser trazidos à tona durante o estudo em sala de aula,
como o reflexo de determinados acontecimentos rela74 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

os vírus invadem células vivas assumindo o controle
do metabolismo e, consequentemente, a mesma passa
a trabalhar na produção de novos vírus. Embora esta

comparação facilite a compreensão da ação dos vírus
nos organismos, pode, ao mesmo tempo, aumentar
as dúvidas dos alunos, e até mesmo causar interpre-

tações equivocadas da expressão, caso não seja bem
esclarecida pelo professor durante a leitura.
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Outra questão a ser levada em consideração seria
uma possível abordagem do tema em vestibulares ou
ENEM, que nestes moldes, seria pouco provável de ocorrer, já que, nesses tipos de exames, preconiza uma abordagem de ordem científica. As atualizações destes termos podem ser observadas nas Figuras 14 e 15, a seguir.

Figura 15: Trecho do texto da edição de 2010, destacando a atualização de termos.

Figura 14: Trecho do texto da edição de 2004, atualizando alguns termos.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010, p. 44).

Alguns aspectos históricos são comentados de
forma sucinta: descoberta dos vírus, cientistas pioneiros de seus estudos, primeiras doenças identificadas;
Fonte: AMABIS; MARTHO (2004, p.28).

aspectos biológicos: estrutura dos vírus, características
físicas, químicas; e ainda uma breve discussão acerca
de sua classificação enquanto seres vivos ou apenas
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partículas infecciosas. Nestes aspectos abordados, nota-se a importância das atualizações editoriais, uma vez
que, a temática “Vírus” está em constante estudo e, por
conseguinte, novas descobertas que envolvem este estudo estão sendo reformuladas e o que foi informado
na edição anterior pode ter ficado desatualizado.
Como aponta Bellini e Frasson, o “Conhecimento

A aprendizagem ocorre quase exclusivamente através da linguagem verbal, quer
esta se apresente na forma escrita, quer na
forma oral. A linguagem é essencial para
clarificar, inferir, comparar, testar, observar, prever, diferenciar etc. É, também,
uma forma de adquirir uma educação
científica pela compreensão do mundo da
Ciência e da comunicação existente nesse
mesmo mundo (2009, p.21).

científico e conhecimento escolar são dimensões dife-

No ensino de Biologia, o uso de termos que ve-

rentes do conhecimento [...]. Os livros didáticos, em nossa

nham a facilitar a compreensão dos assuntos do meio

visão, têm sido aceitos como o único veículo didático de
tratamento dos conhecimentos escolares” (2006, p. 262).
Um exemplo notável acerca deste tema é quando os autores abordam o conceito de vírus como seres desprovidos de células, ou seja, acelulares. Caso
não haja um esclarecimento mais objetivo sobre essa
denominação, pode haver uma compreensão equivocada por parte do aluno, dando-lhe margem para
classificá-los como seres vivos ou mesmo células incompletas, comprometendo seu aprendizado sobre o
conceito geral de vírus (Figura 16).
Neste sentido, os autores Oliveira et al. afirmam que,
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científico, deve ser o mais claro possível, de forma
que possa facilitar o aprendizado dos alunos e, deste
modo, diminuir deficiências na interpretação dos textos, uma vez que “muitas das dificuldades com a linguagem científica na escola advêm do fato deste ser,
usualmente, oposta aos da experiência e aos da linguagem vulgar” (OLIVEIRA, 2009, p.22).
Em vista do grande volume de conceitos sobre
sistemas e estruturas biológicas e a diversidade dos organismos vivos, “as aulas de Biologia no Ensino Médio
são compostas por uma variedade imensa de conteúdos” (HALMENSCHLAGER, 2011, p. 8) e, nesse conEditora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 79

texto, o ensino desta disciplina precisa estar pautado

pe e vírus do HIV. Por fim, comentam sobre as doenças

no uso de uma linguagem simplificada e acessível ao

virais e sua prevenção, apresentando um quadro com

nível do interlocutor, e o livro didático de Biologia enquanto ferramenta permanente do processo de ensino e aprendizagem deve alcançar essa premissa.

algumas doenças causadas por vírus, o modo de transmissão, modos de infecção e as medidas de controle.
Observa-se que L1 não conta com abordagens

Figura 16: Abordagem do conceito de vírus na edição

sobre outros vírus que são de ordem endêmica ou pan-

de 2001.

dêmica, como, por exemplo, febre amarela e dengue,
que mereceriam menção no texto, uma vez que tratam
de doenças que possuem um longo alcance.
Quanto às ilustrações utilizadas no desenvolvimento e explicação dos conteúdos, os autores optaram por esquemas explicativos representando os processos de reprodução, o ciclo de vida e a representação
visual de alguns tipos de vírus em escala. Utilizaram
também a chamada fotomicrografia no microscópio
de transmissão eletrônica para mostrar partículas de
Fonte: AMABIS; MARTHO (2001, p.15).

vírus de herpes para melhor ilustrar.

Após a abordagem geral do conceito de vírus, os

Nas representações esquemáticas das etapas de

autores iniciam a explanação sobre o modo como se

reprodução dos vírus, percebe-se a preocupação com

dá a reprodução de um vírus, trabalhando com três

a visualização do processo, optando pelo emprego de

exemplos específicos: vírus bacteriófago, vírus de gri-

imagens grandes, coloridas e bem distribuídas na pá-

80 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 81

gina, de modo a perceber as etapas analisadas com o
máximo de detalhes possível.
No fim do capítulo, são propostas atividades sobre o conteúdo estudado, apresentando 4 tópicos de
exercícios: “Revendo conceitos fundamentais”, “Ligando conceitos e fatos”, “Questões para pensar e discutir” e “A Biologia no vestibular”.
De modo geral, pode-se dizer que os autores utilizam
textos objetivos para explicar o conteúdo dos vírus, discorrendo sobre os aspectos mais gerais do estudo, no entanto,
sem muita preocupação com a abordagem de questões
de cunho ecológico, social, que poderiam promover uma
aprendizagem mais contextualizada e dinâmica.
4.4.2 Análise do livro L2, capítulo 2: “Vírus”
Na segunda edição de sua obra, Amabis e Martho submeteram o livro aos parâmetros sugeridos pelo
Guia Nacional do Livro Didático de Biologia de 2012, e
passaram a adotar os critérios mais cuidadosamente
na elaboração e abordagem dos conteúdos.
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Diferentemente da versão anterior (L1), o conteúdo “Vírus” é discutido apenas no capítulo 2 da obra,
onde os autores exploram mais amplamente o estudo
dos vírus e suas implicações para a vida humana em
diversos aspectos.
Logo de início, abordam as características gerais
dos vírus, apontando conceitos importantes sobre estrutura, reprodução, doenças causadas bem como os
prejuízos e contribuições para a humanidade. Nessa
breve introdução, é apresentado o conteúdo de forma
resumida, possibilitando ao aluno uma sinopse do que
será apresentado no decorrer dos textos seguintes.
No tópico seguinte, “A descoberta dos vírus” os
autores decidem por uma explanação de um ponto de
vista mais histórico e social, discutem mais a fundo a
história da descoberta dos vírus, os principais estudiosos que identificaram em suas pesquisas sua existência,
aprofundando-se ainda nos experimentos que possibilitaram tais descobertas. Neste quesito, pode-se apontar um fato importante no enriquecimento da abordagem dos conteúdos em sala de aula, que traz à tona disEditora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 83

cussões sobre personalidades importantes na história

tantes como a influência das infecções virais na agricul-

da Biologia e suas contribuições para o mundo.

tura, o estudo passa a focar na diversidade do ciclo repro-

A obra também expõe com maiores detalhes as
características dos vírus, desde aspectos de sua estrutura física, até os detalhes mais complexos de sua composição química, o genoma viral e os envoltórios virais.
É notória a preocupação dos autores propiciar ao
aluno um melhor entendimento dos conceitos discutidos nos textos, utilizando para isso bastantes ilustrações:

dutivo viral. Comparando a edição de 2001, percebe-se
um maior cuidado quanto à quantidade de informações
oferecidas ao estudante, expondo de maneira detalhada
os ciclos reprodutivos de acordo com os diferentes tipos
de vírus enfatizando cada estrutura, processo e reações
envolvidas que introduzem esquemas dos ciclos e citam
as doenças causadas pelos mesmos.

nove esquemas gráficos representativos dos processos,

Ao tratar especificamente das doenças virais, fo-

desenhos das estruturas dos vírus, bem como sete mi-

ram agregadas aos textos informações interessantes

crografias feitas no microscópio de modo que o aluno
tenha parâmetros mais realísticos durante o seu estudo.
As representações esquemáticas são minuciosamente explicativas e possibilitam que o aluno compreenda passo a passo os processos discutidos no decorrer dos textos, tornando-se uma ferramenta intuitiva e facilitadora do estudo.

como contextos históricos e lugares do mundo onde
já houveram epidemias virais, as campanhas de vacinação e prevenção de AIDS, dengue, gripe.
Notou-se ainda um foco sobre o estudo do vírus
da AIDS, com base nos dados da Organização Mundial de Saúde, sobre números de infectados, meios de
transmissão, sintomas, bem como um texto que dis-

Após uma breve discussão a respeito dos vírus que

corre sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-

atacam plantas, em que são discutidas questões impor-

da, e os meios de prevenção e tratamentos existentes.
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Concernente ainda às doenças virais, o livro

A abordagem do tema “Vírus”, nesta edição, apre-

aponta as relações entre vírus e doenças humanas de

senta-se bem sucinta, porém objetiva, o que marca as

forma mais particular, explicando conceitos de vaci-

características desta edição (Figura 9).

nas, partículas subvirais (viróides, príons) e, por fim,

Termos anteriormente abordados, nesta edição

apresenta uma leitura complementar sobre a origem

(L3), encontram-se atualizados, como se observa na

dos vírus e um quadro de consulta com algumas doenças causadas por vírus e suas características.
As atividades oferecidas no final do capítulo são
divididas em 3 tópicos: “Guia de Estudo”, “Questões
para pensar e discutir” e “A Biologia no vestibular”.
4.4.3 Análise do livro L3, capítulo 2: “Vírus e Bactérias”
Pode-se destacar, nesta edição, uma pequena introdução do tema “Vírus”, cuja introdução havia sido
retirada na edição de 2004. Outro aspecto importante
está na presença dos objetivos a serem alcançados pelos alunos no estudo do tema “Vírus” (Figura 11), item
importante que não foi observado nas edições anteriores, mas serve de norteador para os professores e
alunos no estudo do assunto.
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substituição dos termos “Piratas de Células” e “Computadores, Disquetes e CD-ROOMS” por “Parasitas intracelulares obrigatórias”, termo este mais comum de
ser empregado em vestibulares como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Dentre outros aspectos de atualizações, nota-se
um destaque quanto aos esquemas gráficos representados com nitidez e fiéis às informações textuais. Os
textos trazem fotos microscópicas dos vírus e fazem
uma comparação com imagens gráficas, que possuem
características idênticas aos das fotos reais dos vírus.
Pontos considerados desfavoráveis desta obra
(L3), encontram-se nas abordagens sintetizadas de
termos importantes para compreensão do tema “Vírus”, algo que fica evidente quando comparadas com a
edição do livro L2 de 2004, na qual os autores fazem um
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aprofundamento importante da temática. Tais fatos

O conhecimento do significado de tais siglas é

podem ser observados por meio da retirada de tópicos

um fator importante para a aprendizagem dos alunos,

como: “O genoma viral”, “Tipos de ácidos nucleicos virais”, “Envoltórios virais”, “Vírus de plantas”, “Estrutura
do vírion da gripe”, dentre outros, que a edição de 2004
abordava com mais aprofundamento ao tema, e desta
forma, enriqueciam os estudos dos diversos tipos de
vírus, assim como as doenças por eles causadas.
O espaço destinado para demonstrar a aplicabilidade dos conhecimentos é intitulado “Ciência e Cidadania”, o que também pode ter destaque nesta edição.
Neste campo, os autores buscaram relacionar o tema
estudado com a atualidade e o cotidiano em que os alunos podem estar inseridos. Destacam ainda, as variações dos vírus da gripe, explicando o porquê de tantas
variações destes agentes infecciosos, dando foco para as
nomenclaturas mais usuais, ou seja, a razão pela qual os
mesmos são denominados de “H1N1”, “H1N2”, “H5N4”
etc. E, vão além, ao explicarem os significados das abreviações “H”,“N”,“espículas” e suas funções na composição e formação dos vírus logo após a infecção celular.
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uma vez que estas nomenclaturas são bem usuais nos
meios de comunicação.
De acordo com Mazzotti,
A produção de Conhecimentos “transferíveis”, isto é, conhecimentos que podem
ser aplicados em outra realidade, não
apenas contribui para acumulação de
conhecimento, mas também favorece as
pesquisas, uma questão que não pode ser
minimizada, na medida em que constitui
condição necessária à construção coletiva
do conhecimento (2001, p.39).

Os autores encerram o capítulo abordando as
formas de transmissão e medidas profiláticas, mostrando imagens de companhas apoiadas pelo Governo Federal, assim como fazendo uma breve explicação
das formas de alastramento das doenças de forma isolada, mediana e abrangente, denominando-as de epidemia, endemias e pandemias.
A análise geral desses livros permitiu observar
diferentes perfis gráficos, didáticos e metodológicos
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adotados pelos autores no decorrer das três edições,

bilidades que devem ser alcançadas em sala de aula

concluindo assim que houve uma evolução notória de

através do livro utilizado.

uma edição para outra.

4.5. Análise dos aspectos teórico-metodológicos
das obras segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais
Zabala propõe uma tipologia de conteúdo que
inclui “conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais” (ZABALA, 1998, p. 13). Estes por sua
vez estão relacionados aos chamados pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, estabelecidos em
1999, pela UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura) e mencionados
nos Parâmetros Curriculares Nacionais como sendo os
quatro saberes que norteiam a educação nas sociedades contemporâneas (BRASIL, 2006).
Na análise do livro didático, a observação de cada
um desses conceitos possibilitou mais um recurso de
verificação da qualidade de uma obra, apresentando
pontos importantes sobre valores, competências e ha90 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Além de todos os critérios adotados pelo Guia
Nacional do Livro Didático de Biologia, o professor
pode e deve buscar o respaldo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais oferecem reflexões importantes sobre as peculiaridades dos processos de ensino e suas ferramentas, entre elas e o livro didático.
Conforme Ramos, os conteúdos conceituais relacionam-se com os conceitos propriamente ditos e
referem-se ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos
que possuem características comuns. Devido às características desse tipo de conteúdo, a aprendizagem
requer a repetição do conhecimento e envolve a capacidade de memorização do aluno. Sendo assim, o
professor pode utilizar-se de estratégias pedagógicas
que envolvam exercícios de fixação, repetição verbal
ou escrita, construção de esquemas e agrupamento
por categorias (RAMOS, 2013).
Nesse sentido, as obras L1, L2 e L3 contribuem
de maneira TOTALMENTE SATISFATÓRIA, no que se
Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 91

refere ao pilar aprender a conhecer, pois apresentam

Tendo por base essa perspectiva, ao observar os

os conteúdos fundamentais para o estudo sobre vírus

livros L1, L2 e L3 quanto ao aspecto procedimental,

de modo objetivo, esclarecedor e contextualizado, e
fornecem subsídios para que o aluno compreenda os
conceitos e incorpore os termos usados nos textos ao
seu vocabulário.

percebe-se que as obras de fato possibilitam ao professor uma prática didática que estimula a aprendizagem pela leitura, por meio de exemplos que podem ser
contextualizados e levados para o cotidiano do aluno,

No capítulo em questão, é notória a intenção dos

contando ainda com o emprego de imagens, gráficos

autores com a produção de uma obra globalizada, rica

e tabelas explicativas que favorecem a interpretação

em informações de cunho científico, histórico, e quando
necessário explicam as implicações econômicas e sociais
dentro do estudo dos vírus, principalmente, em L2 e L3.
Quanto ao aspecto procedimental, Ramos esclarece que o mesmo está associado com o aprender a
fazer, e pode ser alcançado por meio de estratégias e
métodos que favoreçam o aprimoramento dos conceitos de maneira experimental, e assim salienta:
Desse modo, é importante que a sala de
aula se torne mais dinâmica e favoreça a
realização de ações, a promoção de vivências com os alunos, o exercício de habilidades que favoreçam a autonomia para analisar e criticar os processos colocados em
ação e seus resultados (RAMOS, 2013, p. 3).
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e assimilação do que será explicado em sala de aula,
conforme se pode observar nas análises sobre imagens, tabelas e gráficos (Tópico 4.6).
Entretanto, verifica-se uma lacuna quanto à possibilidade de se propor nos livros metodologias envolvendo atividades práticas, capazes de contribuir com a compreensão de conteúdos mais complexos como os vírus.
Como no caso do estudo dos vírus, a experimentação torna-se uma possibilidade limitada em sala de
aula, um exemplo simples poderia ser a construção de
modelos físicos representativos de estruturas virais,
ou dos processos reprodutivos dos vírus pelos alunos.
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Outra alternativa seria propor, ao final do ca-

exemplo, a cooperação, a solidariedade, o trabalho em

pítulo estudado, leituras complementares de revis-

grupo, o respeito, a ética e o trabalho com a diversidade.

tas, livros e até mesmo filmes ou documentários que
possam de alguma forma contribuir com a reflexão e
compreensão dos alunos acerca da dimensão da importância do estudo dos vírus, o que não foi observado
nas três obras em questão.
Por isso, com ênfase nos conteúdos procedimentais, os livros L1, L2 e L3 foram qualificados como SATISFATÓRIOS EM PARTE, pois, ao mesmo tempo em
que favorece a aprendizagem dos conceitos através de
uma abordagem teórico-metodológica rica em recursos visuais e autoexplicativos, não oferecem propostas
de atividades práticas a serem executadas pelos alunos
contemplando o pilar “aprender a fazer” sugerido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006).
Em se tratando dos conteúdos atitudinais, Ramos afirma que seriam “aqueles conteúdos que envol-

Desta forma a autora afirma que,
O aspecto atitudinal dos conteúdos encontra-se relacionado com os pilares,
aprender a viver junto e aprender a ser,
de forma que, o indivíduo na sua vivência e em relacionar-se com outros adquira valores e concepções de mundo e seja
atuante e crítico no mesmo. Esta dimensão dos conteúdos demanda a reflexão sobre situações concretas, para que valores
e posturas sejam promovidos tendo em
vista o cidadão que se tem a intenção de
formar (BRASIL, 2006).

Com relação a esse aspecto, pode-se dizer que
as três obras acordam com o quesito “aprender a viver junto e aprender a ser”, isto porque em alguns momentos da leitura são mencionados temas por meio
dos quais é possível levantar discussões importantes
de natureza social e trazer à tona questionamentos
que levem a uma reflexão mais aprofundada.

vem valores, atitudes e normas” (RAMOS, 2013, p. 3).

Esses temas, como por exemplo, as doenças se-

Conforme a autora, incluem-se nesses conteúdos, por

xualmente transmissíveis, especialmente a AIDS, po-
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deriam ser discutidos sob um olhar mais humanitário, levando em consideração outras questões como
o preconceito, a solidariedade etc., de acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais que tratam dos temas transversais “Prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/ AIDS”, enfatizando a necessidade
da abordagem desse tema, tanto do ponto de vista da
saúde, quanto das questões que englobam a sociedade, demonstrando que,
A promoção da saúde e o respeito ao outro
vinculam-se à valorização da vida como
conteúdos importantes a serem trabalhados. Esses conteúdos devem propiciar
atitudes responsáveis (tanto individual
quanto coletivamente) diante da epidemia, solidárias e não discriminatórias em
relação aos soropositivos, enfatizando o
convívio social (BRASIL, 2006).

Essa abordagem possibilita ainda uma reflexão
sobre a dimensão real dos problemas que envolvem a
temática das doenças transmitidas pelos vírus e suas
consequências sociais. Com relação às doenças transmitidas por vírus e que causam impactos socioeconômicos, apenas L2 e L3 apresentam uma discussão so96 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

bre essa temática, mencionando doenças como a gri-

pe aviária (H1N1), a febre aftosa e o modo como estas
podem causar prejuízos ao homem, comprometendo a

produção da indústria agropecuária em larga escala. As

obras L2 e L3, nesse aspecto, foram classificadas como
SATISFATÓRIAS EM PARTE, uma vez que, poderiam

exemplificar mais a temática por meio de exemplos e
imagens, que, neste caso, foram pouco usados. Com

relação ao L1, pode-se classificá-lo como INSATISFA-

TÓRIO EM PARTE, devido não ter demonstrado uma
discussão do tema para os dias atuais, prejudicando,
deste modo, em parte, o aprendizado dos alunos.

A clareza conceitual tem função importante para

compreensão e demonstração dos temas abordados.
E, deste modo, quando uma obra didática foge a esses
critérios, pode dificultar, de certa forma, a compreensão do assunto estudado.

Outro aspecto muito importante para uma boa

aprendizagem dos conteúdos está na adequação da linguagem que os livros adotam com relação ao perfil do

usuário ao qual é destinado. O tipo de abordagem que
se faz de certo tema e qual público se deseja alcançar, e
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que níveis devem aprofundar os assuntos serão melho-

res detalhados, a seguir, no que diz respeito à adequação da linguagem ao nível de maturidade do aluno.

4.6. Análise dos conteúdos segundo os
aspectos teórico-metodológicos
Na análise dos livros, conforme já mencionado
na metodologia, observou-se alguns critérios a saber:
clareza conceitual, adequação da linguagem ao nível
de maturidade do aluno, relações interdisciplinares,
organização sequencial, e leituras complementares.
Também foram observados os recursos visuais, com
foco nas relações texto-imagem.
Para finalizar, observou-se as atividades em seus
aspectos metodológicos e nos aspectos de proposição
de problematizações; se apresentam questões voltadas para o ENEM e/ou Vestibulares; e, se apresentam
questões envolvendo gráficos e tabelas.
4.6.1. Clareza conceitual
Quanto à clareza conceitual, os livros L2 e L3
apresentam aspectos TOTALMENTE SATISFATÓ98 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

RIOS, no que tange aos conteúdos explorados e textos explicativos dentro da temática vírus, o que é perceptível através da leitura, que nas três obras pode ser
classificada como clara e acessível à compreensão do
aluno de Ensino Médio, graças ao emprego de uma

linguagem objetiva, termos científicos bem explanados e ilustrados com fotos, micrografias e esquemas
explicativos, possibilitando uma compreensão intuitiva e na maioria das vezes imediata.

Em L1, os autores utilizam como possível estraté-

gia os vocábulos que chamam a atenção do leitor, como
também analogias para facilitar a compreensão da temática, assim como suas funções, características e pro-

priedades. Exemplo disso pode ser notado no assunto
escolhido para o tópico “Vírus, piratas de células”.

Um aspecto que pode ser considerado problemá-

tico em L1 é o modo como os autores procuram clas-

sificar os vírus, empregando termos que ora os enquadram como seres vivos, como no trecho: “ao contrário

de outros seres vivos, os vírus não são constituídos por

células” (AMABIS; MARTHO, 2001, p.14), e “são seres
extremamente simples, situados no limite entre o vivo
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e não vivo” (AMABIS; MARTHO, 2001, p.15), ora os descrevendo como simples partículas infecciosas: “quando

fora das células hospedeiras, os vírus não manifestam
nenhuma atividade vital” fato este que pode gerar uma

vocabulário não se torne um empecilho no processo
de aprendizagem do mesmo.
Sob essa perspectiva, Nascimento e Martins

interpretação confusa ou equivocada por parte dos alu-

explicam que “significações oriundas dos diversos

nos. Deste modo, podemos classificá-lo como SATIS-

discursos que circulam na sala de aula de Ciências –

FATÓRIO EM PARTE, uma vez que, o uso destas defini-

como o científico, o pedagógico, o do cotidiano e o da

ções poderá trazer dúvidas quanto à definição de vírus.

divulgação científica – são reconfiguradas e reordena-

4.6.2. Adequação da linguagem ao nível de
maturidade do aluno

das de modo a constituir o discurso científico escolar”
(NASCIMENTO; MARTINS, 2003, p.3). Sendo assim, é

Nascimento e Martins acreditam que o texto do

necessário que os recursos de ensino empregados em

é constituído por diferentes discursos”. Devido a gama

coerente e didática as informações, impedindo que a

livro didático de Ciências “é híbrido, uma vez que ele

sala de aula sejam capazes de sistematizar de maneira

de temáticas abordadas no universo da Biologia, seu

abstração dos conceitos pelo aluno se torne uma tare-

estudo pode exigir a familiaridade com uma lingua-

gem por vezes complexa, que requer do estudante a
interpretação de termos científicos, análises matemáticas de informações etc.

Dessa forma, é necessário disponibilizar ao alu-

fa complexa ou desinteressante.
Souza e Rocha alertam para a necessidade de
uma reflexão acerca da linguagem que compõe o livro
didático – seja ela textual ou visual – uma vez que é

no um material de leitura e estudo cuja linguagem seja

através do modo como as informações são articuladas

modo que a falta de familiaridade com determinado

matéria. Os autores salientam,

o mais compatível possível com sua maturidade, de
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que o aluno assimilará ou não com mais facilidade a
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Com o intuito de tornar as coleções mais
atrativas e contextualizadas, os autores de
livros didáticos incrementam suas obras
com maior diversidade de fontes de informação, além da parte textual na qual
desenvolvem o conteúdo. Imagens, infográficos, exercícios e uma diversa gama de
textos escritos por outros autores ganham
cada vez mais espaço nestas coleções. É
possível encontrar, portanto, textos de
divulgação científica espalhados nestas
obras, sejam eles colocados como motivadores ou como forma de contextualização
e de complementação dos conteúdos detalhados nos diferentes capítulos. Porém,
deve-se procurar entender por que e de
que maneira estes textos foram selecionados e adaptados ao serem incorporados nos livros didáticos (SOUZA; ROCHA,
2015, p. 128).

Com base nesses pressupostos, foi realizada a análise dos livros L1, L2 e L3 sob o ponto de vista de adequação da linguagem neles empregada em relação ao nível de
maturidade do aluno, para o qual os livros são destinados.
Constatou-se quanto a esse aspecto que as três
obras podem ser classificadas como TOTALMENTE SATISFATÓRIAS, em sua abordagem do assunto “Vírus”.
Os autores optaram pelo emprego de uma linguagem
102 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

clara e objetiva, compatível com a capacidade interpretativa que se espera de um aluno de Ensino Médio.
Mesmo nas abordagens de cunho mais formal, as que
tratam de nomes de estruturas, processos biológicos
e termos científicos, não houve descuidos dos autores
quanto ao esclarecimento de seus significados que pudessem de alguma forma ocasionar lacunas na leitura.
Além da linguagem empregada nos textos do capítulo em questão “Vírus”, a linguagem visual dos livros também é um aspecto imprescindível a ser levado em consideração conforme o nível de maturidade
do aluno, pois no contexto de estudo da Biologia, as
imagens ocupam um importante papel na expressão
e organização dos conteúdos para facilitar sua compreensão e as considerações levantadas sobre os aspectos visuais que serão discutidos no tópico, a seguir.
4.6.3. Análise de conteúdo segundo os aspectos visuais
Como é possível constatar por meio dos critérios de avaliação de obras didáticas estabelecidos pelo
Guia Nacional do Livro Didático de Biologia de 2012,
as imagens selecionadas para compor as ilustrações
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do conteúdo das obras são elementos imprescindíveis

Ressalva-se que os livros L1 e L2, devido à época

para determinar a qualidade do livro, submetendo-as

de seu lançamento foram concebidos fora de muitos

a uma rigorosa análise, como é possível constatar através do seguinte trecho do Edital do PNLD acerca dos
critérios levados em consideração nas imagens dos livros avaliados (Quadro 10):
Quadro 10: Critérios de adequação da estrutura

dos critérios posteriormente propostos pelo Guia Nacional do Livro Didático de Biologia. Mesmo assim, os
autores não deixaram a desejar quanto à escolha das
imagens que ilustram ambas as obras. A qualidade da
impressão, detalhamento dos esquemas representativos, cores e dimensões das mesmas, oferecem ao alu-

editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-

no uma compreensão clara do que quer ser transmiti-

-pedagógicos da obra

do. Comparando os livros L1 e L2, o maior diferencial

CRITÉRIOS GRÁFICOS
1) Adequar às finalidades para as quais foram elaboradas;
2) Ser claros e precisos;
3) Retratar adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a
pluralidade social e cultural do país;
4) Quando, de caráter científico, respeitar as proporções entre objetos e
seres representados;
5) Estar acompanhados dos respectivos créditos e da clara identificação da
localização das fontes ou acervos de onde foram reproduzidas;
6) Apresentar títulos, fontes e datas, no caso de gráficos e tabelas;
7) Apresentar legenda, escala, coordenadas e orientação em conformidade
com as convenções cartográficas, no caso de mapas e outras representações
gráficas do espaço.
Fonte: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Edital – FNDE (2017, p. 21).
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se encontra em L2 pela adição de um maior número
de imagens modernas (micrografias) que dialogam
com os esquemas representativos. Enquanto L1 possui apenas uma imagem microscópica tratando dos
vírus, L2 contém 10 diferentes imagens distribuídas
nas ilustrações dos textos.
Sendo a primeira obra de Amabis e Martho pautada nos parâmetros do Guia Nacional do Livro Didático de
Biologia (2009), L3 trouxe uma roupagem mais moderna
e atrativa quanto aos aspectos visuais, e que se equipara
às anteriores quanto à qualidade das imagens. Há tamEditora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 105

bém uma preocupação maior com a diagramação das
páginas, das suas respectivas legendas e referências.
Sobre essas configurações voltadas para ilustrações nos livros didáticos, assim como suas características os autores Vasconcelos e Souto enfatizam que,
A função das ilustrações é tornar as informações mais claras, estimulando a compreensão e a interação entre leitores e o
texto científico. Desta forma, os títulos
que apresentam extremos – ilustrações
em excesso ou escassas – podem resultar
de deficiências metodológicas (VASCONCELOS; SOUTO, 2003, p.98).

Assim, para que os processos metodológicos elaborados pelos professores, com base nos livros adotados, não sejam prejudicados, os mesmos devem estar
em consonância com os critérios anteriormente mencionados, dito que, os parâmetros foram cuidadosamente estudados e elaborados por equipes qualificadas para tal fim. Nesses aspectos, as obras L1, L2 e
L3 são consideradas TOTALMENTE SATISFATÓRIAS,
uma vez que atendem plenamente aos requisitos exigidos pelo edital referido anteriormente.
106 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Quanto às quantificações das imagens serão demonstrados, a seguir, alguns aspectos de qualificação
e quantificação, assim como as características mais
marcantes das três obras.
4.6.3.1. Quantificação das imagens dos livros analisados
O uso de representações esquemáticas, fotos e
micrografias, tabelas e gráficos consiste em mais um
meio facilitador da aprendizagem e assimilação de
conceitos de modo que o aluno possa interpretar os
exemplos de maneira mais detalhada.
Vicentini e Carneiro sobre essa temática afirmam que,
As linguagens (visual e verbal) devem estar harmonizadas em um livro didático
com o objetivo de contribuir efetivamente
para a aprendizagem de conceitos. O texto sempre deve remeter às imagens, essas
não devem ser inseridas sem uma função
identificada e não devem apresentar informações não evidenciadas no texto (VICENTINI; CARNEIRO, 2009, p.2).
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Quanto ao uso de imagem para ilustração da te-

Figura 17: Demonstração das figuras e imagens do livro L1.

mática “Vírus”, as obras apresentam uma atualização
progressiva.
No livro L1 a abordagem do conteúdo por meio
de figuras esquemáticas é uma característica marcante. Foram utilizadas, no total, cinco ilustrações, representando estruturas virais, ciclos de vírus e reprodução viral, porém apenas uma foto real obtida pela
técnica de micrografia eletrônica (Figura 17). Sendo
assim, com relação à observação do aspecto “imagens
e ilustrações”, L1 classifica-se como INSATISFATÓRIO
EM PARTE, devido à ausência de fotos microscópicas

de vírus, que poderiam ser empregadas de forma comparativa com os esquemas representativos, ajudando
na compreensão das estruturas e processos reais, algo
que seria positivo para a compreensão dos conceitos
do capítulo.
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Fonte: AMABIS; MARTHO (2001, p.16).

Com relação à edição anterior (L1), L2 trouxe inovações e atualizações quanto à representação do tema
“Vírus”, o que pôde ser percebido por meio de esquemas comparativos, nos quais os autores apresentaram
imagens gráficas representativas de estruturas virais
e de micrografias obtidas por microscópio eletrônico,
possibilitando ao leitor perceber a verossimilhança
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entre ilustrações e esquemas gráficos e as formas e características dos vírus e estruturas biológicas reais.
Na obra “L2” as representações gráficas das imagens são classificadas como TOTALMENTE SATISFATÓRIAS, pelo fato de que, este tipo de demonstração se destaca como uma inovação que contribui para uma percepção mais precisa da realidade pelo aluno. (Figura 18)
Figura 18: Demonstração das figuras e imagens do livro L2.

A obra L3 acompanha essa evolução e também
adiciona micrografias que proporcionam a comparação dos modelos ilustrativos com imagens reais captadas pelo microscópio eletrônico. As legendas procuram situar o aluno acerca das escalas e ainda esclarece
detalhes do uso de edição de imagem das microgra-

fias, coloridas digitalmente (Figura 19). Dessa forma,
fica claro que embora se trate de uma imagem real, as
micrografias podem sofrer edição de modo a melhorar
seu aspecto visual.
Figura 19: Demonstração das figuras e imagens do livro L3.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010, p.47).
Fonte: AMABIS; MARTHO (2004, p. 30).
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Conforme Almeida, Amorim e Collange, as abor-

Figura 20: Demonstração das figuras e imagens do livro L2.

dagens ilustrativas ou a materialidade discursiva das
imagens nos livros didáticos apresentam
[...] diferentes sistemas de classificação e
diferentes formações discursivas às quais
a língua recorre a fim de dar significado
às coisas. Ou seja, quando os materiais
didáticos a partir das imagens significam
ciência fazem isso como uma prática de
produção cultural, criando sentidos híbridos, heterogêneos e retirados de diferentes contextos (2014, p. 830).

Dentre outros aspectos, esta obra está classifica-

da como SATISFATÓRIA EM PARTE, devido à retirada
do esquema ilustrativo e literal dos processos bioquí-

micos de mutações de três tipos de vírus (Figura 20),
causando um prejuízo na compreensão da dinâmica
de mutações constantes dos vírus.
Fonte: AMABIS; MARTHO (2004, p. 31).

De modo geral, pode-se dizer que as obras L1, L2
e L3 oferecem elementos visuais suficientes em quantidade e qualidade, favorecendo professor e aluno no
processo didático e possibilitando-lhes a compreensão de diferentes conceitos de vírus.
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As relações interdisciplinares são outra questão im-

portante dentro dos critérios de análise dos livros didáticos em questão e serão discutidos no próximo tópico.
4.6.4. Relações interdisciplinares

A interdisciplinaridade nos livros didáticos pos-

sui caráter agregador de conhecimentos quando tra-

balhada de forma a facilitar a compreensão da temática e suas relações com outras áreas do conhecimento,

situações da vida cotidiana e conceitos aprendidos em
outras disciplinas.

Nos livros de Biologia e, sobretudo, nas obras

aqui estudadas, esses processos são bem distintos entre as atualizações das obras L1, L2 e L3, com várias

modificações e atualizações de termos e imagens que
fazem estas conexões entre as disciplinas, processo
este denominado interdisciplinaridade.
Para Garcia,

somente ser interpretada como conexão
entre conteúdos específicos ali disponíveis. Mas isso iria solicitar uma visão
teórica mais abrangente, não somente
de interdisciplinaridade, mas também de
currículo e do modo como as disciplinas
são construídas (2008, p 370).

Para Garcia, o conceito de interdisciplinaridade

“embora seja fundamental na educação contemporânea, sua compreensão persiste como um desafio aos

educadores” (2008, p 364). E essa dificuldade pode
ser percebida na observação do cotidiano escolar por

meio da separação das disciplinas nos currículos e nos

planejamentos de ensino adotados pelas instituições,
que contribuem, de certa forma, para a adequação dos
professores para essa realidade.

Para Cardoso (2008, p. 27), “Portanto, trabalhar a

interdisciplinaridade é um processo que necessita de

acesso contínuo a um conhecimento amplo pelo profes-

sor que inclui pesquisa e descobertas acadêmicas, o que
A interdisciplinaridade, entretanto, apresenta possibilidades mais amplas. Ela
pode assumir um papel de articular processos mais amplos de elaboração de
conhecimento no currículo, ao invés de
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na prática dificulta o processo de ampliação dessa metodologia”. E o livro didático adotado pelas escolas seria

um dos meios através do qual os professores podem suprir essas dificuldades no acesso a esses métodos.
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Portanto, “ensinar o real a partir das relações e

químicos de mutação de três tipos de vírus, apontando

tradições, essências e movimento, talvez seja o mais

a síntese de DNA a partir do RNA viral, neste caso, com

nexos que lhes são intrínsecos, desvelando suas conimportante papel dos profissionais da educação” (SILVA; FAZENDA, 1998, p 235). Constata-se assim que
a interdisciplinaridade é um processo essencial para
uma compreensão mais exata e contextualizada do

que é trabalhado em sala de aula por meio da mediação do professor com auxílio do livro didático, o qual
precisa atender a essas necessidades.

Nas obras analisadas, esses aspectos interdisci-

plinares são observados em L1 com o uso de uma imagem que retrata os efeitos da peste negra, fazendo, no
entanto, uma conexão entre as disciplinas de Artes,
História e Biologia.

Neste sentido, podemos classificar L1 como SA-

TISFATÓRIO EM PARTE, uma vez que, na continua-

ção do conteúdo, os autores não mais exploraram os
conteúdos de maneira interdisciplinar.

No L2, os processos de interdisciplinaridade

ocorrem com mais frequência. Tais fatos podem ser observados quando os autores demonstram os processos
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os processos das sínteses de cadeias de RNA + RNA – e
auxílio de uma proteína Transcriptase Reversa para tal

fim, fazendo, portanto, conexões entre as disciplinas

de Química e Biologia. (AMABIS; MARTHO, 2004, p. 31)
Outra abordagem observada diz respeito ao uso

de cartazes de propagandas de campanhas de vacinação contra gripe e tétano e de conscientização à ado-

ção de medidas preventivas contra dengue e AIDS,
desenvolvidas pelo governo federal, fazendo conexão
com outras áreas voltadas ao campo da saúde.

Observa-se, também, por meio de imagens de

época, uma abordagem histórica e geográfica que

mostra varredores de rua em Nova Iorque (EUA), protegidos com máscaras no rosto, blusas de mangas lon-

gas, luvas, calças e sapatos fechados, devido ao surto

da gripe espanhola no período de 1918-1921 (AMABIS;

MARTHO, 2004, p.38), demonstrando, portanto, como

se comportavam os cidadãos em relação aos surtos de
doenças provocadas pelas infestações virais do início
do século XX.
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Diante desses aspectos, quanto ao capítulo de

vírus, podemos classificar este livro como TOTAL-

MENTE SATISFATÓRIO, uma vez que, contempla à
interdisciplinaridade.

Nas observações realizadas no L3, pode-se cons-

tatar que ele vem acompanhando os mesmos tipos

de abordagens adotados na obra anterior. Tais fatos
podem ser conferidos nas imagens que demonstram

uma população da Indonésia incinerando diversos

de Biologia nos campos da saúde pública e afins, cumprindo um papel importante de interdisciplinaridade
nos diversos campos de ensino.
Devido a esses fatos, pode-se classificar esta obra
como TOTALMENTE SATISFATÓRIA, uma vez que, no
que tange à interdisciplinaridade, acompanha o mesmo perfil das obras anteriores.
Como foram observados por meio das indaga-

animais vetores de vírus (AMABIS; MARTHO, 2004, p.

ções, a interdisciplinaridade apresenta-se como fator

tória, Geografia e Biologia, entre outras.

abordadas na temática vírus. De outra forma, seria mais

44), fazendo, portanto, a união das disciplinas de His-

importante para o enriquecimento das informações

Assim como a obra anterior (L2), L3 também de-

dificultoso a compreensão e os estudos deste tema, as-

destaques para os processos de mutações que ocorrem

Outra perspectiva importante que contribui para

monstra os processos Bioquímicos da mutação viral com
com o vírus H1N1 e variações infectantes destacando os
tipos de penetração – injeção de ácido nucleico; fusão

envelope viral e endocitose – mais comuns de vírus nas
células hospedeiras (AMABIS; MARTHO, 2004, p.50).

O livro L3 dedica um espaço denominado “Ciên-

sim como outros dentro do ensino de Biologia.
a boa compreensão dos assuntos abordados é a organização sequencial dos estudos, apontada no tópico
que segue.
4.6.5. Organização sequencial

cia e Cidadania” (AMABIS; MARTHO, 2004, p.51-54)

De modo a administrar melhor o tempo e otimi-

que caracteriza a busca por informações para o ensino

zar a aprendizagem de determinados conteúdos, cada
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professor costuma optar por uma sequência ao minis-

pelos alunos e professores, cujas dificuldades encon-

trá-los, levando em consideração também as necessi-

tradas são várias durante o período letivo.

dades de cada turma e os objetivos a serem alcançados. Dessa maneira, os livros didáticos adotados pelas
escolas e, por conseguinte, pelos professores, devem
contar com propostas eficientes em sua organização
sequencial, de modo a fornecer ao professor possibilidades de flexibilizar os roteiros de suas aulas e a abordagem dos conteúdos conforme necessário.
Para organização sequencial dos conteúdos, os
autores Lopes et al. recomendam que,
[...] a observância de critérios, quais sejam:
sequência lógica e coerente com estrutura
e o objetivo da disciplina gradualidade na
distribuição adequada de pequenas etapas, considerando a experiência anterior
do aluno; continuidade que proporcione
a articulação entre os conteúdos; integração entre as diversas disciplinas do currículo (2004, p. 79).

O uso de outras ferramentas agregadoras de conhecimentos facilita seu trabalho são desafios que
“nem sempre contribuem para a aprendizagem por
não estar sendo manipulado da forma adequada” (SILVA; MORAES; CUNHA, 2011, p. 140).
Com base nessas abordagens da importância
dos livros, das organizações sequenciais dos temas a
serem ministrados e a forma como estão distribuídos
em cada capítulo, pôde-se fazer algumas constatações.
No L1, as subdivisões do tema vírus não apresentam uma sequência que facilite a compreensão do
tema. O capítulo começa com uma introdução geral
dos temas “Vírus e Bactérias”. Dando continuidade ao
tópico 2.1, que aborda alguns conceitos do tema vírus,
com destaque para a origem inicial do tema. Segue o

É verdade que, se as obras não seguirem uma se-

esquema que demonstra como são as estruturas virais,

quência que facilite e faça um melhor caminho a fim

e volta a comentar sobre a que tipo de seres poderão

de demonstrar os reais objetivos das temáticas abor-

ser ou não classificados os vírus, conforme se comen-

dadas, a compreensão dos assuntos tornar-se-á difícil

tou, anteriormente. Acredita-se que estes modelos
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poderão trazer maiores dúvidas para a temática, uma

capítulo com 2.5 Doenças virais, contemplando assim

vez que foge de uma sequência que poderia facilitar

uma sequência de informações que se conectariam.

a compreensão do assunto. Ou seja, a sistematização
dos conteúdos conectados com as informações anteriormente mencionadas, facilitaria sua aprendizagem.
Portanto, imaginamos que, após demonstrarem
os conceitos básicos sobre o tema, as discordâncias entre as diferentes correntes de abordagem que apontam
para que os vírus sejam ou não seres vivos, buscando
apresentar de forma clara e sucinta os pontos negativos
e positivos de cada grupo de pensadores, os autores poderiam informar qual delas é mais aceita na atualidade,
sem serem tendenciosos a qualquer das partes.
Desta forma, podemos classificar esta obra como
INSATISFATÓRIA EM PARTE, por não ter obedecido
totalmente a um esquema de sequenciamento de informações acerca do tema “Vírus”.
Pode-se sugerir, então, que tal sequência seria
de mais fácil compreensão se assim fossem colocadas:

Nas observações do L2, nota-se que os autores
foram mais cuidadosos com a apresentação da temática. Ainda assim, iniciaram o capítulo abordando as
características gerais dos vírus, seguido por descoberta
dos vírus, estrutura dos vírus, reprodução dos vírus, vírus e doenças humanas e partículas subvirais.
Analisando a estrutura sequencial da apresentação do conteúdo vírus no L2, percebe-se que a mesma
poderia seguir uma ordem mais adequada dos tópicos
conforme foi mencionado anteriormente. Por exemplo, o subtópico intitulado A descoberta dos vírus aparece após o tópico 2.1 Características gerais dos vírus,
o que de certa forma ocasiona uma quebra sequencial
na abordagem do tema.
Outra quebra de sequência pode ser notada no tó-

2.1 Vivos, ou não? 2.2 Estruturas dos vírus; 2.3 Vírus, Pi-

pico 2.5 Partículas Subvirais: Viróides e Príons, que po-

ratas de células; 2.4 Reprodução dos vírus; concluindo o

deria vir antes do tópico 2.4 Vírus e doenças humanas”.

122 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 123

Acredita-se que o ideal seria introduzir o capítulo
com o tópico 2.1 A descoberta dos vírus, familiarizando
o leitor com o contexto histórico e informações relevantes sobre a descoberta dos vírus, e em seguida poderia
dar continuidade aos seguintes tópicos: 2.2 Características gerais dos vírus; 2.3 Estrutura dos vírus; 2.4 Diversidade do ciclo reprodutivo viral; 2.5 Partículas Subvirais:
Viróides e Príons; 2.6 Vírus e doenças humanas.
Diante do observado, pode-se classificar esta
obra como SATISFATÓRIA EM PARTE, porque embora a apresentação do conteúdo não siga uma ordem
que proporcione a interligação sequencial dos temas,
os autores acrescentaram um volume maior de informações, não apresentadas no livro L1, proporcionando uma compreensão mais ampla sobre o assunto.
Entretanto, deve-se observar que o volume das informações consideradas de nível mais aprofundado, caso
não tenham uma sequência lógica capaz de complementar mutuamente cada tópico estudado, poderá trazer ainda mais empecilhos para a compreensão do conteúdo.
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Dando continuidade aos aspectos sequencias de

informações no L3, observou-se que houve uma síntese seguida de aglutinações dos assuntos, de modo que,
em um mesmo tópico foram abordadas várias informações, que em L1 e L2 estavam subdivididas em tópicos.

Dentre as informações que se destacam no tópico

“A estrutura dos vírus” que inicia o capítulo de vírus, estão os conceitos; características; tipos e funções gerais

dos vírus, assim como, as denominações das ações deles
nos organismos, que em L1 e L2, estavam subdivididos
em subtópicos. E, desta forma, nos tópicos seguintes os
autores tiveram a liberdade de abordar novas informa-

ções sem precisar voltar aos assuntos anteriores, facilitando a compreensão do tema. Neste aspecto, porém
resumido, vê-se que eles contemplam uma sequência

de informações que se interligam, e por conseguinte,
atendem aos critérios de organização sequencial.

Diante do exposto, pode-se classificar este livro

como SATISFATÓRIO EM PARTE, porque, embora contemple a temática geral do assunto, a sintetização das

informações poderá trazer prejuízos na compreensão
do tema estudado, ocasionando lacunas para o leitor.
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Os temas bem organizados, de modo a seguirem

que trazem informações adicionais àquelas apresen-

uma ordem ou sequenciamento de informações dos

tadas no texto principal. E, geralmente, estes textos

assuntos, contribuem satisfatoriamente para um bom

estão em caixas coloridas, apresentadas ao final dos

aproveitamento do que se pode propor em uma obra
didática. E neste quesito ficou demonstrado, conforme visto nas obras avaliadas, a importância da presença de uma lógica sequencial das informações.
Após a análise do aspecto da organização sequencial dos livros, segue-se para a observação de seu perfil
quanto ao emprego de abordagens complementares, por
meio de textos e imagens extras nos capítulos dos livros.
4.6.6. Leituras complementares
Uma das funções principais das leituras complementares é reforçar e mostrar novas informações que
venham a contribuir para o aprendizado do aluno sobre o tema estudado. De acordo com Coutinho, Temp
e Bartholomei-Santos, “as leituras complementares
devem transpor o texto tradicional de livro didático,

capítulos, antes das atividades” (MARTINS; SANTOS;
EL-HANI, 2012, p. 265).
Durante a análise nos três livros, puderam ser
constatadas algumas distinções que variam de acordo
com a renovação das edições. No critério de leituras
complementares oferecidas pela obra, L1, classifica-se
como TOTALMENTE INSATISFATÓRIO, por não apresentar textos complementares ou afins, para reforçar
as informações abordadas sobre a temática “Vírus”.
Com relação ao L2, pode-se classificá-lo como
TOTALMENTE SATISFATÓRIO, por apresentar textos
complementares ao fim do capítulo, bem como por
apresentar alguns informes, como por exemplo, o emprego de imagens de cartazes de programas de prevenção de doenças.

apresentando aos leitores outra abordagem do tema,

O L3 acompanha a evolução do L2, apresentando

mais atual e mais ampla” (COUTINHO; TEMP; BAR-

atualizações das informações e propondo, em segui-

THOLOMEI-SANTOS, 2013, p. 10). Ou seja, “são textos

da, um guia de leituras, que poderá auxiliar o leitor um
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pouco mais a compreender o tema estudado “Vírus”.
Portanto, classifica-se este livro como TOTALMENTE

Segundo Heck e Hermel, as representações visuais,

didático de Biologia, inclui-se ainda nesta análise os

[...] têm sido cada vez mais utilizadas em
uma tentativa de estimular o interesse
dos alunos por esses temas e facilitar os
processos de ensino e aprendizagem, seja
como ilustração, tornando a leitura mais
agradável, intercalando-se ao texto verbal,
seja como forma de explicação, complementando esse texto (2013, p. 23).

critérios referentes aos tipos de recursos visuais adota-

Os recursos visuais possuem funções importan-

SATISFATÓRIO, porque atende aos critérios de uso de
abordagens complementares de ensino.
Com relação à avaliação da estrutura do livro

dos pelos autores. Tais recursos possuem funções importantes nestes processos, e serão melhor demonstrados, a seguir, onde se abordará os recursos visuais
com ênfase nas relações texto-imagens.

4.7. Recursos visuais
O uso de recursos visuais no ensino de Biologia é
um meio essencial para a compreensão dos assuntos
em geral. E, nas abordagens voltadas para os estudos
dos vírus estes recursos apresentam-se como um fator
importante para o aprendizado dos alunos. Todavia,
o uso de forma inadequada, poderá provocar efeitos
contrários ao esperado.
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tes para compreensão dos assuntos em diversas áreas
de ensino e de forma especial na Biologia. Partindo

destes princípios apresentaremos alguns recursos, e

como eles estão sendo utilizados nas obras analisadas, para posteriormente classificá-los de acordo com
os critérios adotados nesta pesquisa.

De início, serão apresentadas as relações texto-

-imagens e suas respectivas relações com a abordagem da temática “Vírus”, de modo a verificar as possíveis adequações adotadas nas três obras analisadas.
4.7.1. Relações texto-imagens
As relações texto-imagens nos livros de Biologia

devem apresentar-se de forma coerente. E de acordo
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com determinadas abordagens teóricas ou práticas,

meio a uma epidemia provocada por agentes infecciosos

são dos assuntos. Para tanto, as imagens e textos de-

mente. Vale ressaltar que o surto em questão foi provoca-

estas relações têm papel importante para a compreenvem unir-se de forma que um complete o outro em

suas possíveis dificuldades para se demonstrar o que
se propõe em determinado tema.

– a “Peste Negra” –, conforme já foi mencionado anterior-

do por bactérias, e a falta de legendas e informações adicionais acerca da ilustração pode levar o leitor a atribuir

erroneamente a doença ao agente infeccioso vírus, uma

Outro aspecto a ser observado nesta pesquisa

vez que a imagem está inserida em um capítulo que tra-

as representações por meio de textos e imagens reuni-

Nesta mesma obra, observa-se que os autores

está na relação entre os textos e o leitor, que envolve

dos para um determinado fim de informações. Porém,
“em todos os diferentes usos e funções da ilustração
nos livros didáticos, percebe-se que o eixo ilustração

– texto – leitor não se constitui de forma simples, nem
caminha na mesma direção” (BELMIRO, 2000, p. 23).

Nas três obras analisadas, percebe-se algumas

balha o estudo dos vírus e das bactérias (Figura 14).

abordam os modos de infecções das bactérias por vírus

“bacteriófagos”, demonstrando os dois processos por

meio de textos e imagens, no entanto, não os classificam quanto ao tipo de ciclo nem determinam se eram

“Líticos ou Lisogênicos”, deixando lacunas nas informações, não atendendo as relações textos-imagens, as

distinções com relação à utilização dos textos-ima-

quais exigem uma correspondência coerente e comple-

No L1, logo no início do capítulo 2, os autores utili-

Diante do exposto, esta obra classifica-se como IN-

gens para representar o tema “Vírus”.

ta entre as informações textuais e as ilustrações.

zam uma imagem sem fazer qualquer referência ao que

SATISFATÓRIA EM PARTE, uma vez que, embora os au-

rus” proposto. Trata-se de uma representação artística

conseguinte, demonstrado por meio de imagens o que foi

ela vem a acrescentar para a compreensão do tema “Ví-

tores tenham descrito corretamente os processos e, por

do século XX, que demonstra como vivia a sociedade em

dito, faltou-lhes a classificação por meio de denominação,
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algo importante dentro do campo da Biologia. E, com a
falta deste, a informação fica incompleta (Figura 21).

Figura 21: Representação de um dos ciclos de infecções dos vírus em bactérias.

causadora de lesões na língua e na boca, levaram alguns
países europeus, no final da década de 1990, a sacrificar

e incinerar parte dos rebanhos, na tentativa de erradicar

o vírus” informando que o acontecimento poderia ser
visto na Figura 22. No entanto, a imagem mostra a incineração de frangos e não o sacrifício de rebanho bovino.
Figura 22: Incineração de frangos no Vietnã.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2001, p. 17).

No L2, observou-se que os autores buscam corri-

gir as falhas constatadas no L1. Uma delas foi a classifi-

cação dos ciclos de infecções, em que eles fazem uso de
textos e imagens e classificando-as de acordo com seus

tipos de ação. Porém, ainda percebe-se uma diferença
de informação texto-imagem, em que os autores falam
que “a febre aftosa, uma virose que atinge o gado bovino
132 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Fonte: AMABIS; MARTHO (2004, p. 29).
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Deste modo e diante do que se pode entender
como relações texto-imagens, não há uma relação direta entre ambas, causando prejuízo na informação,
uma vez que não se fez o uso adequado deste recurso. Sendo assim, pode-se classificar esta obra como
SATISFATÓRIA EM PARTE, porque mesmo com esta
falha, o restante da temática foi muito bem representado, como se pode ver, por exemplo, no esquema de
representação das etapas de multiplicação dos vírus
da gripe que, neste caso, representa fielmente o que
está descrito no texto (Figuras 23 e 24).

Figura 24: Representação gráfica das etapas da multiplicação do vírus da gripe

Figura 23: Texto informativo da multiplicação do vírus
da gripe.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2004, p. 39).

Nas análises feitas no L3, as relações texto-imagens
apresentam-se coerentes. Observou-se também uma
atualização gráfica das imagens em termos de qualidade
Fonte: AMABIS; MARTHO (2004, p. 38).
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tações dos vírus, com aspectos mais nítidos que facilitam
a identificação do que foi comentado nos textos.

Figura 25: Demonstração das etapas de infecção
dos bacteriófagos.

Tais aspectos podem ser identificados por meio da
demonstração do ciclo de um bacteriófago, em que os
autores descrevem as etapas da infecção de uma bactéria
por um vírus, demonstrando o que ocorre em cada instante, desde o primeiro contato do vírus com a bactéria
até as modificações acorridas pós infecção (Figura 25).

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010, p. 48).
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Outro aspecto que confirma a boa relação texto-imagens está na abordagem ciência e cidadania, uma
parte destacada do livro que se dedica a prestar algumas informações extras. Nesta parte do livro, os autores
demonstram alguns fatos das possíveis mutações dos
vírus da gripe por meio das relações homens e animais,
e neste caso, mostram uma imagem de uma criança entre os animais hospedeiros dos vírus (Figura 26).
Figura 26: Relações das possíveis mutações dos vírus
entre homens e animais.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010, p. 53).

Portanto, este livro L3 pode ser classificado como
TOTALMENTE SATISFATÓRIO, por atender aos critérios
que norteiam estes aspectos que relacionam os textos e
imagens, facilitando a compreensão do tema abordado.
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Pode-se observar que as atualizações entre as

edições foram progredindo em qualidade de informa-

ções e representações gráficas, sendo, portanto, um
ponto positivo para o campo didático-pedagógico.

4.8. Proposição de problematização
Dentre vários tipos de proposições de problematizações existentes, pode-se destacar o uso de atividades complementares como fonte para otimizar a
aprendizagem. No entanto, as atividades por si só não
contemplam na totalidade as demandas por informações quando se busca os livros didáticos. Esses tipos
de atividades possuem papéis importantes para o fechamento de uma ideia dos assuntos estudados e, sobretudo, do que se propõe que os alunos aprendam.
Como a temática aqui analisada é “Vírus”, o que
se pode observar é que embora o L1 trate de dois assuntos em um só capítulo “Vírus e Bactérias” o espaço
dedicado à complementação do que foi estudado neste tema classifica-se como INSATISFATÓRIO EM PARTE, uma vez que as temáticas poderiam ter sido mais
aprofundadas por se tratar de um assunto que envolve
o cotidiano das pessoas (Figura 27).
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Figura 27: Atividades complementares do L1.

uma inovação importante na didática para compreensão dos assuntos (Figura 28).

Figura 28: Atividades complementares do L2.

Fonte: AMABIS; MARTHO (2001, p. 32).

No L2, as atividades estão melhores contempla-

das tanto nos aspectos de quantidade quanto de quali-

dade das questões que envolvem a temática, com isso

reforça o que foi visto em sala, cumpre então, o que se
deve esperar desses tipos de atividades. Outro ponto
importante está na abordagem de questões por tópicos “Para pensar e discutir”, em que se pode perceber,
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Fonte: AMABIS; MARTHO (2004, p. 50).
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No L3, ressalta-se que ocorreram modificações

Figura 29: Atividades complementares do L3.

quanto ao perfil da apresentação das questões em comparação com o L2, no qual os exercícios de fixação foram
separados por blocos, cada um intitulado conforme o
conteúdo das questões tratadas, possibilitando ao aluno
identificar de imediato o trecho do capítulo a ser consultado, se necessário, para a resolução dos exercícios.
Outra modificação encontrada refere-se ao uso
dos quadros intitulados respectivamente: “Para pensar
e discutir” e “Questões discursivas” que substituem as
atividades direcionadas por tópicos, que poderá trazer
prejuízos para fixação do que foi estudado (Figura 29).

Fonte: AMABIS; MARTHO (2010, p. 71).
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Ainda sobre este tema, pode-se destacar como o

assunto “Vírus” é introduzido no capítulo das três edi-

ções analisadas “L1, L2 e L3” a fim de tentar identificar
as possíveis alterações. E, deste modo, conhecer um

pouco mais sobre os livros didáticos, ferramentas ainda muito utilizadas no cotidiano escolar e demonstrar

alguns detalhes que passam despercebidos por quem
geralmente as utiliza.

O segundo ponto a ser observado é com relação

às abordagens didático-pedagógicas que os autores
utilizam para demonstrar a temática “Vírus”, e para

tais observações serão consideradas algumas abordagens dos processos de ensino aprendizagem de modo

a demonstrar em quais abordagens se enquadram os
assuntos, com ênfase no estudo dos vírus.

Outros aspectos que caracterizam este livro nas
abordagens tradicionais são as formas de distribuição
dos subtemas do capítulo. São elaborados por descrições meramente informativas que posicionam o professor para repassar as informações sem contextualização com outras áreas do ensino nem com o meio
onde os alunos estão ou poderão estar.
Por estas observações, pode-se classificar esta
edição como SATISFATÓRIA EM PARTE, porque a
mesma poderia ter abordado os assuntos interdisciplinarmente, e não isoladamente, como o fez.
Perante os aspectos pedagógicos considerados
na avaliação das obras, observa-se que os autores seguem a mesma linha de abordagem tradicional, mas

Tais abordagens se enquadram nas características

ao longo do capítulo, em seus subtópicos, passeiam

caracterizada pelo uso de métodos “maiêuticos”, cujos

prego de representações gráficas e ilustrações que se

resultado desejado através de uma série de perguntas

cartazes de campanhas de vacinação patrocinadas

objetivo proposto” (MISUKAMI, 2011, p.16).

sociocultural “[...] a partir da consciência que se tenha

tradicionais de ensino e, “esta forma de ensino pode ser

por outros tipos de recursos pedagógicos, como o em-

aspectos básicos é o professor dirigir a classe para um

aproximam do real e de situações reais por meio de

que representam, por sua vez, passos para se chegar ao

pelo Governo, que se configura em uma abordagem
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da realidade que se irá buscar o conteúdo programático da educação” (MISUKAMI, 2011, p. 101).
Outro aspecto que confirma estas abordagens fei-

A respeito das proposições de problematização
do L3, observa-se que os autores continuam seguindo
com as atualizações e algumas inovações.

tas pelos autores consiste no uso de gráficos e tabelas

Os processos pedagógicos iniciais são os mes-

que apontam os dados reais acerca das doenças presen-

mos das outras edições, com o modelo tradicionalista

tes no cenário atual da sociedade. Estes temas trazem

de enfoque dos assuntos, seguindo com a abordagem

para a sala de aula a possibilidade de discussões impor-

sociocultural, trazendo assim pontos da educação

tantes sobre fatos que podem se enquadrar no contexto

cognitivista que diz que, “não consistirá na transmis-

da comunidade em que vivem professores e alunos.

são de verdades, informações, demonstrações, mode-

Diante do que foi analisado, pode-se classificar L2
como SATIFATÓRIO EM PARTE, porque, assim como
L1, poderia ter abordado outros processos pedagógicos.
Por se tratar de uma obra mais atualizada, a mesma poderia trabalhar com outras abordagens como,
por exemplo, a comportamentalista que segundo a
qual: “a educação, deverá transmitir conhecimentos,
assim como comportamentos éticos, práticas sociais,

los etc., e sim em que o aluno aprenda, por si próprio,
a conquistar essas verdades, mesmo que tenha de realizar todos os tateios pressupostos por quaisquer atividades reais” (MISUKAMI, 2011, p. 71).
Pode-se perceber tal conceito quando os autores
apresentam, por meio de guia de leitura, (Figura 30)
algumas questões e direcionamentos de estudos que
podem ampliar os conhecimentos dos alunos.

habilidades consideradas básicas para manipulação e

Deste modo, e com base nos pressupostos aqui

controle do mundo/ambiente (cultural, social etc.)”

adotados pode-se classificar L3 como TOTALMENTE

(MISUKAMI, 2011, p. 27).

SATISFATÓRIO, uma vez que, os autores procuraram
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abordar mais tipos de processos pedagógicos, o que

Figura 30: Guias de apoio às leituras.

enriquece e contempla um maior número de alunos.
A proposição de problematização possui função
estratégica para elaboração e atualização das obras didáticas e ocupa um papel importante nesse processo.
Portanto, as atividades propostas em um livro didático
com a finalidade de reforçar o que se foi estudado configuram mais um ponto crucial dentro dos critérios de
análise considerados nesta pesquisa, sendo assim no
tópico que segue serão tratados os tipos de questões
presentes nas obras, o perfil das atividades complementares e a presença ou não de direcionamentos
para vestibulares e/ou ENEM.
Fonte: AMABIS; MARTHO (2010, p. 71).

4.8.1. Questões voltadas para vestibulares/ ENEM
Para que se tenha uma melhor compreensão
deste tema, apresentar-se-á por meio de um quadro,
a quantidade de questões objetivas, discursivas, com
gráficos e tabelas, de questões de vestibulares e/ou
ENEM objetivas e discursivas.
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Neste tópico, buscar-se-á demonstrar se as obras

Conforme se observa no Quadro 11, as ativida-

atendem por meio das atividades propostas aos pres-

des propostas nas três edições apresentam algumas

supostos abordados nos estudos referentes aos aspec-

alterações entre si. Nas obras L1, L2 e L3, é possível

tos teórico-metodológicos comentados anteriormente. E, deste modo, tentar-se-á demonstrar se há uma
conexão entre os fatores.
Quadro 11: Demonstrativo de atividades complementares.
LIVROS/OBSERVAÇÕES

perceber a diferença entre o número de questões.
Nas obras L1 e L3 há um número reduzido de
questões sobre vírus, o que pode ser considerado INSATISFATÓRIO EM PARTE, visto que pode causar para os

L1

L2

L3

alunos prejuízos na fixação do conteúdo estudado. Em

Nº de questões objetivas

8

11

3

contrapartida, em L2 observa-se que os autores optam

Nº de questões discursivas

1

37

1

pela inserção de mais questões voltadas para o assunto,

Nº de questões envolvendo gráficos e tabelas

3

2

2

Nº de questões de vestibulares – questões
objetivas

principalmente, em se tratando de questões discursi-

3

10

7

vas, e deste modo pode-se classificá-lo como TOTAL-

0

4

3

MENTE SATISFATÓRIO, uma vez que, com um maior

Nº de questões de vestibulares – questões
discursivas

INSTITUIÇÕES DOS EXAMES VESTIBULARES

número de questões sobre a temática, é possível alcançar uma melhor fixação pelo aluno do que foi estudado.

L1

UFRJ, MacKenzie; Fuvest-SP; UFCE.

L2

UERJ, UECE, UFPB, Unifor-CE, Fuvest-SP, UFMT, UFF-RJ, UFC-CE, Unesp.

Com base nos critérios usados para essa pesqui-

L3

UEMS, UERJ, UFRGS-RS, ENEM, Cesumar-PR, UFG-GO, Unesp, UFRJ.

sa apresentar-se-á os seguintes resultados conforme o

Fontes: AMABIS; MARTHO (2001; 2004; 2010).
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Quadro 12.
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Quadro 12: Resultados da análise de acordo com os
critérios de verificação.
CRITÉRIOS DE ANÁLISE

LIVROS ANALISADOS
L1

L2

L3

ASPECTOS FÍSICOS DAS OBRAS ANALISADAS
Organização Geral do Livro Didático

TI

TS

TS

Sumário

IP

TS

TS

Estrutura Gráfica e Didática dos Capítulos (Vírus)

IP

IP

TS

ANÁLISE DO LIVRO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS (PCN’S)

TOTALMENTE SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO EM PARTE

SATISFATÓRIO EM PARTE

TOTALMENTE INSATISFATÓRIO

Fonte: Adaptado de SILVA (2014, p. 54).

Com base nos parâmetros de classificação, L1

obteve 18,75% no critério denominado TOTALMENTE
SATISFATÓRIO. No quesito, SATISFATÓRIO EM PARTE, alcançou 25%. Quanto ao critério INSATISFATÓ-

Conteúdos Conceituais

TS

TS

TS

Conteúdos Procedimentais

SP

SP

SP

Conteúdos Atitudinais

IP

SP

SP

ANÁLISE DOS CONTEÚDOS SEGUNDO OS ASPECTOS TEÓRICOMETODOLÓGICOS
Clareza Conceitual
Adequação da Linguagem ao Nível de Maturidade
do Aluno

LEGENDAS

RIO EM PARTE alcançou um total de 43,75% e no TOTALMENTE INSATISFATÓRIO enquadrou 12,5%.

Destes resultados pode-se concluir de uma forma geral que a obra apresenta um déficit se forem to-

SP

TS

TS

TS

TS

TS

Análise do Conteúdo Segundo Aspectos Visuais

TS

TS

TS

Quantificação de Imagens

IP

TS

SP

exige na elaboração dos livros didáticos uma série de

Relações Interdisciplinares

SP

TS

TS

Organização Sequencial

IP

SP

SP

pré-requisitos que não eram levados em consideração

Leituras Complementares

TI

TS

TS

IP

SP

SP

RECURSOS VISUAIS
Relações Texto-imagens

COMPLEMENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS
Proposição de Problematização

SP

SP

SP

Apresentam Questões Voltadas Para o ENEM

IP

TS

IP

152 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

mados por base os parâmetros do Guia Nacional do
Livro Didático de Biologia de 2012, que atualmente

na época do lançamento de L1.
Os resultados percentuais de L2 já demonstram
uma mudança visível no perfil do livro, principalmente, no que tange ao volume de informações, embora
também não se trate de uma obra norteada pelo Guia
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do PNLD (até então inexistente para o Ensino Médio),

ma característica enquadrada, confirmando que em

qualifica-se positivamente em muitos aspectos. Nos

todas suas características a obra apresenta-se regular

critérios TOTALMENTE SATISFATÓRIO e SATISFATÓ-

RIO EM PARTE registrou-se os valores 62,5% e 31,25%
respectivamente, corroborando para a constatação de
que houve uma evolução na qualidade da obra. Como
INSATISFATÓRIO EM PARTE e TOTALMENTE INSATISFATÓRIO, as porcentagens levantadas foram pe-

quenas, assinalando 6,25% para o primeiro e 0% (zero)

enquanto instrumento didático.
Diante do observado no Quadro 6, elaborou-se
um gráfico de percentuais para melhor visualizar os
resultados gerais obtidos.
Gráfico 1: Síntese da análise do conteúdo “Vírus” nos
livros L1, L2 e L3.

para o último, o que também demonstra a melhora
significativa nas características gerais do referido livro.
Dentre as três obras analisadas, L3 é a versão
mais atualizada e a única desenvolvida dentro dos critérios sugeridos pelo Guia Nacional do Livro Didático
de Biologia de 2012. Sendo assim, apresenta uma nova
roupagem em vários aspectos. No âmbito dos critérios
de análise, o quesito TOTALMENTE SATISFATÓRIO

apresentou 56,25% e como SATISFATÓRIO EM PARTE
apontou 37,5%, demonstrando assim um saldo positivo quanto aos aspectos gerais da obra. No critério IN-

Fonte: Dados da pesquisa.

SATISFATÓRIO EM PARTE apontou 6,25% enquanto
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4.9. Sugestões
Nas análises anteriormente citadas, as três edições do livro de Biologia de José Mariano Amabis e
Gilberto Rodrigues Martho, L1, L2 e L3, sofreram alterações significativas, no entanto, ao que se refere às
atividades propostas não se observaram grandes mudanças. E, deste modo, apresenta-se como sugestão
para os autores, que se preocupem, nas edições futuras, ainda mais com a atualização dessas questões
voltadas para o ENEM2, já que os livros didáticos aqui
analisados nas três edições, L1 (2001), L2 (2004) e L3
(2010), não apresentam questões de provas do referido exame, como se observa no Quadro 9.

Em 2009, o exame passou a dar acesso ao ensino superior em instituições públicas e conveniadas.
A partir daquele ano teve crescimento no número de
instituições participantes aumentando as vagas e a
quantidade de inscritos.
A seguir demonstrar-se-á, por meio de um gráfico, a evolução do número de participantes do ENEM
de 1998 a 2016, e deste modo, verificar-se-á a importância dos livros didáticos estarem acompanhando
essa evolução, tanto nos conteúdos quanto nas atividades propostas ao final do capítulo.
Gráfico 2: Crescimento de inscritos no ENEM.

Desde de sua primeira edição, em 1998, o ENEM
funciona como instrumento de avaliação dos alunos
que concluem o Ensino Médio, e posteriormente (2005),
como meio de obtenção de bolsa de estudos financiada
pelo governo por meio do Programa Universidade para
Todos (Prouni) o ENEM vem progredindo em termos de
qualidade e quantidade de participantes (Gráfico 2).
2

Programa de acesso ao ensino superior em Universidades e Faculdades (públicas e particulares) no Brasil e em Portugal.
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Fonte: MEC: <http://www.brasil.gov.br/@@busca?SearchableText=numero+de+inscritos>. Acesso em: 26 maio 2017.
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Conforme foi visto no gráfico anterior, houve uma

crescente adesão ao ENEM mesmo nos períodos em
que as provas eram aplicadas somente com o objetivo
de avaliar os alunos concludentes do Ensino Médio.

Houve um aumento evidente quanto ao número

de inscritos a partir de 2005, ano em que o exame pas-

sou a ser um qualificador para obtenção de bolsa de

questões do referido exame, e desta forma ter acompanhado a evolução do mesmo ao longo dos anos.
Nesse contexto de análise das obras, outro ponto que reforça esta observação é o fato do conteúdo
“Vírus” ser recorrente em provas anteriores como se
pode constatar no banco de questões de provas e seus
respectivos anos de aplicação (Anexo A).

estudos nas Universidades/faculdades privadas, por
meio do Programa Universidade para Todos (Prouni).

A partir de 2009, iniciou-se por meio do ENEM a

oportunidade de acesso às Universidades Públicas, Pri-

vadas e Instituições de Educação à Distância, contribuindo para um aumento significativo do total de inscritos, mostrando a importância dessa iniciativa do Governo, que passou a ofertar um número cada vez maior
de vagas para os estudantes concluintes do Ensino Médio (Gráfico 1).

Nas obras analisadas L1, L2 e L3, observa-se que,

mesmo com o ENEM em ascensão, os autores pouco

ou quase nada utilizaram-no como referência nos bancos de questões e atividades nos livros didáticos, sen-

do que desde 2001 já poderiam ter apresentado mais
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5. TECENDO COMENTÁRIOS FINAIS
SOBRE A DISCUSSÃO

Ao se buscar responder as problemáticas que
serviram de base para este trabalho foi possível tecer
algumas conclusões.
Numa análise mais global das três edições, constata-se que o segundo livro apresenta particularidades
que o enquadraram com a melhor qualificação entre as
três, principalmente quanto a seus aspectos gráficos,
quantidade e variedade de informações, enfatizando
também o fato de ater o estudo dos vírus a um único capítulo, o que possibilitou uma abordagem muito
mais aprofundada, englobando aspectos mais subjetivos da temática e trazendo as discussões de Biologia
para o âmbito social, econômico, científico etc.
Visto que as verificações colhidas no presente
trabalho não encerram a discussão acerca da evolução
160 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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do livro didático, nesse caso, mais precisamente, o livro de Biologia, sugere-se como futura possibilidade
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ANEXOS
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ANEXO A- LISTAS DE QUESTÕES DO ENEM SOBRE VÍRUS
Questões ENEM de Biologia- vírus
ENEM 2001- Questão 41.
Prova amarela
A partir do primeiro semestre de
2000, a ocorrência de casos humanos
de febre amarela silvestre extrapolou
as áreas endêmicas, com registro de
casos em São Paulo e na Bahia, onde
os últimos casos tinham ocorrido em
1953 e 1948. Para controlar a febre
amarela silvestre e prevenir o risco
de uma reurbanização da doença,
foram propostas as seguintes ações:
I.

Exterminar os animais que servem de reservatório do vírus
causador da doença.

II. Combater a proliferação do
mosquito transmissor.
III. Intensificar a vacinação nas áreas
onde a febre amarela é endêmica
e em suas regiões limítrofes.
É efetiva e possível de ser implementada uma estratégia envolvendo:
(A) a ação II, apenas.
(B) as ações I e II, apenas.
(C) as ações I e III, apenas.
(D) as ações II e III, apenas.
(E) as ações I, II e III.

ENEM 2003 - Questão 18.
Prova amarela
Na embalagem de um antibiótico,
encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do
remédio do seguinte modo: O medicamento atua por inibição da síntese
protéica bacteriana. Essa afirmação
permite concluir que o antibiótico
(A) impede a fotossíntese realizada
pelas bactérias causadoras da
doença e, assim, elas não se alimentam e morrem.

ENEM 2006 - Questão 46.
Prova amarela
No primeiro semestre de 2006, o
Movimento Global pela Criança, em
parceria com o UNICEF, divulgou
o relatório Salvando vidas: o direito
das crianças ao tratamento de HIV
e AIDS. Nesse relatório, conclui-se
que o aumento da prevenção primária ao vírus deverá reduzir o número
de novos casos de infecção entre jovens de 15 a 24 anos de idade, como
mostra o gráfico a seguir.

III. Sem o aumento de medidas de
prevenção primária, estima-se
que, em 2010, o aumento de novos casos de infecção por HIV
entre os jovens será, em relação
ao ano de 2005, 50% maior.
É correto apenas o que se afirmar em
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.
ENEM 2007 - Questão 32.
Prova amarela
No mapa a seguir, descreve-se a disseminação do vírus da gripe no Brasil, em 2007.

(B) altera as informações genéticas
das bactérias causadoras da doença, o que impede manutenção
e reprodução desses organismos.
(C) dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o
que dificulta o transporte de nutrientes e provoca a morte delas.
(D) elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter
as proteínas que seriam produzidas pelas bactérias que parasitam.

Com base nesses dados, analise as
seguintes afirmações.
I. Ações educativas de prevenção
da transmissão do vírus HIV poderão contribuir para a redução,
em 2008, de mais de 20% dos novos casos de infecção entre os jovens, em relação ao ano de 2005.

(E) interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da
doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais.

II. Ações educativas relativas à utilização de preservativos nas relações sexuais reduzirão em 25%
ao ano os novos casos de AIDS
entre os jovens.
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No mapa, a unidade da escala de
tempo que descreve o movimento do vírus da gripe da região Norte
para a região Sul do Brasil é
(A) ano.
(B) mês.
(C) hora.
(D) minuto.
(E) segundo.
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ENEM 2009 - Questão 3.
Prova amarela
Estima-se que haja atualmente no
mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV (o vírus que causa
AIDS), sendo que as taxas de novas
infecções continuam crescendo,
principalmente na África, Ásia e
Rússia. Nesse cenário de pandemia,
uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões
de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também
uma esperança para as populações
carentes de tratamento antiviral e de
acompanhamento médico.

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina
contra Aids: desafios e esperanças. Ciência
Hoje (44) 26, 2009 (adaptado).

Uma vacina eficiente contra o HIV
deveria
(A) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contaminação viral.
(B) ser capaz de alterar o genoma do
organismo portador, induzindo
a síntese de enzimas protetoras.
(C) produzir antígenos capazes de se
ligarem ao vírus, impedindo que
este entre nas células do organismo humano.
(D) ser amplamente aplicada em
animais, visto que esses são os

principais transmissores do vírus para os seres humanos.

(C) aumento na produção de hemá-

(D) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença.

(E) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por
gotículas de saliva.

(D) rapidez na produção de altas

(E) estimula a produção de anticorpos
contra o agente causador da doença.

ENEM 2011 - Questão 58
O vírus do papiloma humano (HPV,
na sigla em inglês) causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero
nas mulheres. O vírus pode entrar
pela pele ou por mucosas do corpo,
o qual desenvolve anticorpos contra
a ameaça, embora em alguns casos
a defesa natural do organismo não
seja suficiente. Foi desenvolvida
uma vacina contra o HPV, que reduz
em até 90% as verrugas e 85,6% dos
casos de infecção persistente em
comparação com pessoas não vacinadas.

cias após a infecção por vírus HPV.
concentrações de linfócitos matadores.

Questão 88

(E) presença de células de memória
que atuam na resposta secundária.

Questão 73
Os sintomas mais sérios da Gripe
A, causada pelo vírus H1N1, foram

apresentados por pessoas mais ido-

sas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses

grupos contra o vírus. Para aumen-

tar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo

brasileiro distribuiu vacinas para os
grupos mais suscetíveis. A vacina
contra o H1N1, assim como qual-

quer outra vacina contra agentes

Disponível em: http://g1.globo.com.
Acesso em: 12 jun. 2011.

causadores de doenças infectocon-

O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em
comparação com as não vacinadas,
apresentam diferentes respostas ao
vírus HPV em decorrência:

pessoas porque

tagiosas, aumenta a imunidade das
(A) possui anticorpos contra o agente causador da doença.

(B) possui proteínas que eliminam o

(A) da alta concentração de macrófagos.

agente causador da doença.

(B) Elevada taxa de anticorpos específicos anti- HPV circulantes.

(C) estimula a produção de glóbulos
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vermelhos pela medula óssea.

Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de
prevenção à dengue, que têm como
objetivo a redução da proliferação
do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse
mosquito?
(A) Colocação de telas nas portas e
janelas, pois o mosquito necessita
de ambientes cobertos e fechados
para a sua reprodução.
(B) Substituição das casas de barro
por casas de alvenaria, haja vista que
o mosquito se reproduz na parede
das casas de barro.
(C) Remoção dos recipientes que
possam acumular água, porque as
larvas do mosquito se desenvolvem
nesse meio.
(D) Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se
desenvolvem nesse tipo de substrato.
(E) Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas.
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ENEM 2013 - QUESTÃO 86

Questão 62

A contaminação pelo vírus da ru-

Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final
do século XVIII. Em 1796, o médico
Edward Jenner (1749-1823) inoculou
em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas
com o vírus da varíola bovina, que
causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção
benigna e, dez dias depois, estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou, no mesmo menino, o pus varioloso humano, que causava muitas
mortes. O menino não adoeceu.

béola é especialmente preocupante
em grávidas, devido à síndrome da
rubéola congênita (SRC), que pode
levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas
últimas décadas houve uma grande
diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, e, a partir de 2008,
as campanhas se intensificaram e
têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens.

BRASIL. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola.
Brasília: Ministério da Saúde, 2009 (adaptado).

Considerando a preocupação com
a ocorrência da SRC, as campanhas
passaram a dar enfoque à vacinação
dos homens, porque eles
(A) ficam mais expostos a esse vírus.
(B) transmitem o vírus a mulheres
gestantes.
(C) passam a infecção diretamente
para o feto
(D) transferem imunidade às parceiras grávidas.
(E) são mais suscetíveis a esse vírus
que as mulheres.

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 5
dez. 2012 (adaptado).

Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse
médico para a saúde humana?
(A) A prevenção de diversas doenças
infectocontagiosas em todo o
mundo.
(B) A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria
orgânica.
(C) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões
de pessoas.
(D) O estabelecimento da ética na
utilização de crianças em modelos experimentais.
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(E) A explicação de que alguns vírus
de animais podem ser transmitidos para os humanos.
ENEM 2014 - Questão 88

quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de
ambas acontece por meio da picada
de mosquitos, como o Aedes aegypti.
Entretanto, embora compartilhem
essas características, hoje somente
existe vacina, no Brasil, para a febre
amarela e nenhuma vacina efetiva
para a dengue.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional
de Saúde. Dengue: Instruções para pessoal de
combate ao vetor. Manual de normas Técnicas. Disponível em: http://portal.saude.gov.
br. Acesso em: 7 de ago. 2012 (adaptado)

Embora sejam produzidos e utilizados
em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois
(A) conferem imunidade passiva.
(B) transferem células de defesa.
(C) suprimem a resposta imunológica.
(D) estimulam a produção de anticorpos.

(E) desencadeiam a produção de an-

Esse fato pode ser atribuído à
(A) maior taxa de mutação do vírus
da febre amarela do que do vírus
da dengue.
(B) alta variabilidade antigênica do
vírus da dengue em relação ao
vírus da febre amarela.
(C) menor adaptação do vírus da
dengue à população humana do
que do vírus da febre amarela.

ENEM 2015 - Questão 61

(D) presença de dois tipos de ácidos
nucleicos no vírus da dengue e
somente um tipo no vírus da febre amarela.

Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus
do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivirus, existindo

(E) baixa capacidade de indução da
resposta imunológica pelo vírus
da dengue em relação ao da febre amarela.

tígenos.
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ENEM 2016 - Questão 88
Uma nova estratégia para o controle
da dengue foi apresentada durante
o Congresso Internacional de Medicina Tropical, no Rio de Janeiro, em
2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural para o combate
à doença e já está em fase de testes.
O objetivo do programa é cessar a
transmissão do vírus da dengue pelo
Aedes aegypti, a partir da introdução
da bactéria Wolbachia — que é naturalmente encontrada em insetos —
nas populações locais de mosquitos.
Quando essa bactéria é introduzida
no A. aegypti, atua como uma “vacina”, estimulando o sistema imunológico e bloqueando a multiplicação
do vírus dentro do inseto.
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.
br. Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

Qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia?
(A) Clonagem.
(B) Mutualismo.
(C) Parasitismo.
(D) Transgênese.
(E) Controle biológico.
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