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O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa quantitativa realizada na Biblioteca Digital

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), buscandose trabalhos produzidos na pósgraduação que estivessem

relacionadas com a temática química e livro didático e que foram produzidos entre o período de 2010 a 2016. De

inicio buscouse realizar a existência da utilização de métodos de analises como a TAD (Chevalard, 2001) e o PNLD

(Neto e Francalanza, 2003) nesses trabalhos e se havia também algum que focava apanhados históricos do Livro

Didático (Bittencourt 1996). A partir da leitura dos resumos dos trabalhos encontrados, estes foram analisados e

classificados de acordo com alguns aspectos como: ano da defesa, instituição acadêmica de origem e o programa de

pósgraduação pertencente, assim como os temas predominantes no trabalho.

INTRODUÇÃO:

O livro didático (LD) vem sendo utilizado nas escolas Brasileiras desde o século XIX, os primeiros eram produzidos

na França e exportados para o Brasil as primeiras coleções ainda se encontram na Bibliothéque Nationale de Paris,

porém as publicações seguintes foram pouco preservadas nas bibliotecas públicas do Brasil, fator esse que dificulta

as pesquisas históricas desenvolvidas com livros antigos. A construção e editoração passaram por muitas mudanças,

pois essas possuíam intervenção do estado e/ou da igreja, os quais muitas vezes regulamentava o que deveria estar

nos LD, sendo assim a censura foi constante na história da produção do LD. (BITTENCOURT, 1996)

Com a ampliação da rede de ensino no Brasil, principalmente a pública, o público leitor passou a ser heterogêneo
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em gênero, condições sociais e culturais, isso nos reflete que a história do livro didático está entrelaçada com a

história da sala de aula, do ensino e suas metodologias. À medida que esses espaços iam se formando a utilização

do LD era maior assim como a forma que este era utilizado. Uma das constatações feitas por Bittencourt (1996) foi

que as atividades realizadas junto ao LD não eram criativas, mas meras repetições de temas controlados.

(BITTENCOURT, 1996)

Nesse contexto, percebese que realizar pesquisas sobre o LD é uma tarefa difícil, pois esta implica em pesquisar

um objeto cultural complexo, o qual pode ser usado como um documento histórico. As pesquisas envolvendo o LD

decolaram a partir da tese publicada de Circe Bittencourt 1993 a qual apresenta diversos temas e abordagens, como

por exemplo, política pública educacional, produção editorial desse objeto para o mercado, sua inserção na escola

como constitutivo do saber e da cultura escolar e a sua importância como suporte nas disciplinas escolares, assim

como os usos e práticas que estão em volta do LD. (MUNAKATA, 2012)

Muitas das pesquisas realizadas no território brasileiro estão voltadas para alguns dos métodos de análise sobre o

LD. Entre esses métodos de análise, os mais utilizados são a Teoria Antropológica Didática (TAD), ainda com um

pequeno número de trabalhos, e métodos de análise embasados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Sob aspecto de caracterização desses dois métodos, consideramos importante destacar a que cada um deles se

refere.

A TAD é uma teoria francesa que foi desenvolvida por Chevallard, a qual foi inicialmente aplicada no âmbito da

matemática, porém verificouse que é uma teoria que pode ser estendida a outros campos de atividades humanas

como a Física, a Biologia e a Química. (DIOGO, OSORIO E SILVA 2007)

De maneira geral, a TAD, segundo Chevallard e seus colaboradores 2001:

Na atividade matemática, como em qualquer outra atividade, existem duas partes que não

podem viver uma sem a outra. De um lado estão as tarefas e as técnicas e, de outro, as

tecnologias e teorias. A primeira parte é o que podemos chamar de “prática”, ou em grego,

a práxis. A segunda é composta por elementos que permitem justificar e entender o que é

feito, é o âmbito do discurso fundamentado – implícito ou explícito –sobre a prática, que os

gregos chamam de logos. (DIOGO, OSORIO E SILVA, 2007 p.2)

Uma possibilidade de análise do LD é a utilização do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), por esse ser um

documento de avaliação do Livro Didático do MEC, nele possui critérios e características sobre o que o LD deve

possuir. Nos anos subsequentes de 1996, 1998 e 2000, o MEC produziu novos documentos, denominados Guias do

Livro Didático, destinados a avaliação de coleções de manuais escolares, ora de 1ª a 4ª séries, ora de 5ª a 8ª séries

do Ensino Fundamental.

Dentro desses critérios, existem os eliminatórios das coleções, os quais estão relacionados a conceitos e
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informações básicas incorretas, incorreção e inadequação metodológicas, prejuízos à construção da cidadania; o

segundo conjunto constitui os critérios classificatórios que envolvem adequação dos conteúdos, atividades

propostas, integração entre temas nos capítulos, valorização da experiência de vida do aluno, aspectos visuais das

ilustrações e manual do professor. (NETO e FRANCALANZA, 2003)

Em virtude da existência de tais métodos de análise do livro didático, pretendemos neste artigo realizar a

apresentação de uma revisão quantitativa de Teses e Dissertação, presentes na Biblioteca Digital Brasileira de Teses

e Dissertações (BDTD) que estejam relacionadas à química e ao LD, com o intuito de verificar se tais trabalhos

encontrados utilizam um desses dois métodos de análise do LD. Neles, identificaremos o ano de defesa do trabalho,

instituição acadêmica de origem, os temas de pesquisa predominantes, bem como quais universidades possuem

maior destaque quando se trata de publicações relacionadas as palavras chaves: Química e livro didático. Investigar

tais aspectos surgiu como objetivo após as discussões e atividades que foram desenvolvidas na disciplina Livro

Didático no Ensino de Ciências e Matemática do Núcleo de PósGraduação do Ensino de Ciências e Matemática

(NPGECIMA) da Universidade Federal de Sergipe.

METODOLOGIA:

Buscou-se realizar um levantamento dos trabalhos que vem sendo
produzidos atualmente que tratam dos livros didáticos e do seu uso
com relação à disciplina química. Para tal, foi realizada uma pesquisa
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),
buscando-se trabalhos produzidos nos cursos de pós-graduação que
estivessem relacionadas com a química e que possuíssem temas
relacionados ao livro didático, que tivesse produções realizadas entre
o período de 2010 a 2016.

Após a leitura dos trabalhos identificados, foi feita a classificação
entre alguns aspectos como: ano da defesa, instituição acadêmica de
origem, assim como os temas predominantes no trabalho. Para
realizar a pesquisa, usamos as palavras chaves: “Livro didático +
química”. A partir da aplicação das palavras chaves e da seleção do
período desejado da pesquisa, realizamos uma breve análise dos
resumos de cada tese e dissertação para que fosse possível
identificar os aspectos almejados pelos pesquisadores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

A partir da presente pesquisa, inferimos que houve um aumento da produção de pesquisas sobre o LD de Ciências
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no Brasil ao longo dos anos, principalmente após 1985, fato que se deve a publicação do Decreto 91.542 que criou o

PNLD (inicialmente para o ensino fundamental regular). Porém verificouse que a partir do ano de 2010, as

publicações de teses e dissertações aumentaram consideravelmente, isso ocorreu possivelmente pelo aumento da

criação de programas de pósgraduação no Brasil, segundo informações da CAPES, o Sistema Nacional de

PósGraduação teve crescimento de aproximadamente 23% no último triênio de 2013, essa é uma das conclusões

dos resultados da Avaliação Trienal de 2013. Uma fala do ministro da CAPES destaca os avanços que podem ser

percebidos no resultado da avaliação. "Formamos 10 mil pósgraduados a mais em dois anos. Tratase de uma

fantástica evolução, acompanhada pela produção intelectual. Estamos formando mais, produzindo mais e avançando

na produção técnica", conclui. Dados do próprio site da CAPES*.

Se houve um maior número de formação e consequentemente, publicação, as pesquisas em LD acompanham esse

crescimento, por conta disso o período de pesquisa foi bitolado entre o período de 2010 a 2016, pois quando nos

referimos a teses e dissertações relacionadas a livro didático e a química este é o período de maior publicação,

possuindo um total de 87 trabalhos produzidos. Sendo assim realizamos a classificação separandoos pelo ano de

publicação e identificando a quantidade de trabalhos produzidos em cada ano compreendido entre o intervalo de

tempo estipulado na pesquisa, com isso obtevese o seguinte resultado: 2016 à 2; 2015 à 9; 2014 à 16; 2013 à

20; 2012 à 17; 2011à 12; 2010 à 11.

O ano de 2013 representa o maior auge dessas publicações, provavelmente por conta do aumento dos cursos de

pósgraduação entre os anos de 2010 e 2011, pois aqueles que iniciaram os cursos neste período tendem a

defender e consequentemente publicar seus trabalhos em 2012 e 2013, períodos identificados com o maior número

de publicações.

Considerando as universidades que mais fazem produções na área de livro didático atrelado à química, temos

Universidade de São Paulo (USP) = 10; Universidade de Brasília UNB= 9; Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN) = 8; Universidade Federal de Goiás (UFG) = 7; Universidade Federal do Paraná (UFPR) = 6;

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) = 6; Universidade Federal do Rio Grande FURG= 5, Universidade

Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/ Universidade Estadual Paulista

(UNESP)/ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)/ Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) = 4 cada

uma; Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) = 3; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)/

Universidade Federal de Sergipe (UFS)/ Universidade Federal de Uberlândia (UFU)= 2 cada uma. Outras sete

instituições apresentam um trabalho cada.

Em primeiro lugar, no que se refere ao número de publicações encontrase a Universidade de São Paulo (USP),

universidade pública de maior tradição em pesquisa no país, a qual possui diversos cursos de PósGraduação, em

específico na área de Ensino de Ciências, sendo assim era de se esperar que estivesse o maior número de trabalhos.

No período de pesquisa estipulado (2010 a 2016) a USP apresenta publicações apenas até o ano de 2013, o único

publicado em 2010 foi intitulado “Desenvolvimento e Avaliação de Modelos Representativos para construção de
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aminoácidos e de estruturas de proteínas.” Nesse trabalho o LD foi utilizado como base para as escolhas dos

aminoácidos que estavam presentes nele. É uma Tese a qual se auto considera como principal área do

conhecimento envolvida a Física Aplicada, apesar de envolver o livro didático e conceitos relacionados à química.

Em 2013 a USP teve o auge das publicações com 4 trabalhos, o mais recente “Professor de química, livro didático e

os cadernos do estado de são Paulo: relações complexas. ” Tinha como principal objetivo investigar as relações que

o professor de química estabelece com os materiais instrucionais, em especial, com o Livro Didático e os Cadernos

do Estado. Nesse trabalho percebemos o uso do LD como um dos focos do trabalho, em que é analisada a maneira

com a qual o professor utiliza o mesmo.

Em segundo lugar temos a UNB que se destaca como universidade de maior influencia da região centrooeste, com

nove trabalhos que giram em torno do tema LD e química, em que não há publicações no ano de 2016, porém há

trabalhos em todos os anos do período de 2010 a 2015. O primeiro trabalho, de 2010 trata da criação de um

material para a Educação de Jovens e Adultos EJA no Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências. Os

trabalhos dessa instituição seguem temas variados desde a história das ciências, experimentação, conteúdos de

química como tabela periódica e isomeria óptica e material para deficiente visual, todos eles usam de embasamento

em algum momento da pesquisa o LD.

A terceira de maior produção é a UFRN com 8 trabalhos. Dentre eles, teses e dissertação que variam entre temas

que envolvem analogias presentes no LD, CTS, interdisciplinaridade, assim como propostas relacionadas a

conteúdos específicos de química presentes no LD.

A UFS aparece com apenas dois trabalhos no site, um no ano de 2013, “Ensino á distância e ensino presencial: uma

analise das principais diferenças socioeconômicas e das condições de oferta de curso dos graduandos em química

licenciatura da UFS”. Esse trabalho aparece na lista por um dos quesitos analisados ser o acesso de livros e

materiais didáticos por esses alunos, da autoria de J. L. Silva (2013), o qual se enquadra como dissertação do

programa de PósGraduação em Ensino de Ciências e Matemática.

O outro trabalho é “Conhecimentos Bakairi cotidianos e conhecimentos químicos escolares: perspectivas e desafios”,

Tese de autoria de E. T. Lopes publicada em 2012, nesse trabalho o livro didático é utilizado como suporte para

definir os conhecimentos químicos escolares e por esse provocar um distanciamento entre os conhecimentos

químicos e os conhecimentos bakairi cotidianos. Esse segundo trabalho é oriundo do Programa de PósGraduação

em Educação – PPGED/UFS.

As publicações sobre LD na química giram em torno de vários temas, para que pudéssemos identificar e classificar

os trabalhos encontrados na pesquisa realizou a leitura dos resumos referentes a cada uma das teses e

dissertações, bem como o título de cada uma delas, a fim de verificar o foco principal da pesquisa. Sendo assim

foram identificados alguns principais temas de estudos:

a. Conteúdos ou conceitos específicos no LD: 25
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b. História da ciência: 14

c. Temas sociais: 9

d. Elaboração de materiais Didáticos Alternativos ao LD: 5

e. Experimentação: 5

f. Analogias: 9

g. Atividades Lúdicas: 2

h. Interdisciplinaridade: 3

i. Compreensão textual/ termos científicos: 5

A primeira categoria (a) possui o maior número de trabalhos pois na área da química percebemos que o livro

didático é muito utilizado para identificar como determinados conceitos e/ou conteúdos estão sendo abordados e

como estão presentes no LD. Dentre os conceitos analisados estão: radioatividade, equilíbrio químico,

termodinâmica, estrutura atômica, eletroquímica e em dois trabalhos foram encontrados estudos sobre o conceito

de energia. Percebemos que essas teses e dissertações que se enquadram nessa categoria apresentam um caráter

investigativo, geralmente de conceitos em que os alunos apresentam dificuldade na aprendizagem.

Na categoria (b), história das ciências, encontramos 14 trabalhos os quais já no título indicavam que trataria dela e

alguns ainda complementavam “História e filosofia da ciência”. Dentro deles os dois pontos que se repetem é

quando tratam de atomística e tabela periódica, juntamente com a história da ciência que está relacionada a

construção desses conteúdos e a presença dos mesmos no LD.

Outra categoria criada é a que trata de “temas sociais”, por alguns trabalhos usarem temas que relacionavam em

algum momento aspectos relacionados à sociedade, porém vale ressaltar que os temas não estavam

necessariamente relacionados com CTS (Ciência, Tecnologia e sociedade). Dentre os temas estão: uso de

agrotóxico, solo, saúde bucal, alimentos, atmosfera, lixo eletrônico, problemas ambientais. Alguns são investigações

desses temas nos LD.

Sobre a categoria “elaboração de materiais didáticos alternativos”, estes estão atrelados as necessidades de suprir

as carências do LD, como materiais para deficientes visuais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Compreensão textual/termos científicos” foi uma categoria criada em virtude de alguns trabalhos terem como tema

verificar a utilização de termos científicos pelos LD, a compreensão dos alunos a respeito da linguagem utilizada, o

grau de dificuldade que os alunos apresentam em entender a forma como os conceitos estão expostos no LD.

Outros 11 trabalhos não foram categorizados em virtude da dificuldade de se identificar o tema central da pesquisa

somente pela leitura do resumo do trabalho ou trabalhos que possuíam temas muito individuais que divergiam de

maneira significativa dos demais temas identificados. Dentre eles estavam assuntos como Propostas curriculares,

Educação indígena, educação a distância e presencial, ilustrações presentes no LD, obstáculos epistemológicos,

políticas educacionais, formação continuada, representações étnicoraciais, TIC’s, a escolha do LD, LIBRAS.
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Sendo assim, não encontramos obras que ao analisarmos o resumo percebêssemos que se tratava da História do

LD, ou que utilizassem a TAD como método de análise do LD, caso seja usado em algum só conseguiríamos

perceber em um futuro trabalho mais extenso o qual realizasse toda a leitura das Teses e Dissertações. Isso se deve

provavelmente por ser uma teoria de um pesquisador francês da área de matemática que é relativamente recente,

principalmente no Brasil, cujos estudos tornaramse mais evidentes a partir da última década. Como hipótese,

entendemos ser, talvez, o motivo de provavelmente ainda ser pouco conhecida pelos pesquisadores da área de

educação em química.

Sobre o PNLD, percebemos que ele é utilizado em muitos casos como critério de seleção dos livros utilizado na

pesquisa. Apenas um trabalho tinha como objetivo principal o uso do PNLD na escolha do LD pelo professor.

CONSIDERAÇÕES

As teses e dissertações envolvendo o LD permeiam por diversas áreas de pesquisa, um dos motivos é este servi de

embasamento atualmente nas escolas públicas brasileiras tanto para professores e como para os alunos tornando

assim fonte de estudo para os pesquisadores das diversas áreas.

Percebemos que após 2010 com o crescimento dos cursos de pósgraduação por todos os estados brasileiros as

teses e dissertação aumentaram consequentemente. Isso gerou mais pesquisas na área da química que envolvesse

o LD e que pudessem ser divulgadas para contribuir futuros estudos, como o desse trabalho.

Mesmo o PNLD e a TAD sendo métodos de análises de LD, no campo da química eles não são tão utilizados, em

especial, o uso da TAD que não foi encontrado nenhum trabalho, provavelmente por ser de origem matemática

muitos pesquisadores da educação em química ainda não possuem o conhecimento dessa teoria.

Sendo assim percebemos Também a contribuição da disciplina Livro Didático no Ensino de Ciências e Matemática

que contribuía para a elaboração de trabalhos de pesquisa bibliográfica, como esse, assim como conhecer um pouco

mais sobre a história do LD e de métodos de analises, mesmo que estes não sejam comumente utilizados dentro

das pesquisas em química.
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