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Resumo: O presente trabalho teve por principal objetivo investigar as concepções que os professores de ciências das

escolas públicas da microrregião de São Raimundo Nonato, mais especificamente, das cidades de São Lourenço do Piauí

e São Raimundo Nonato possuem acerca do livro didático, bem como descobrir quais os critérios utilizados por eles no

momento da escolha, se são utilizados outros materiais didáticos, além do livro em suas aulas, analisar quais conteúdos

de ciências são priorizados em suas aulas. O trabalho possui cunho qualitativo, o campo de pesquisa foram as escolas

das cidades de São Lourenço do Piauí e São Raimundo Nonato, os sujeitos da pesquisa foram os professores de Ciências

do Ensino Fundamental II dessas escolas, e para a coleta de dados foram utilizados questionários semiestruturados com

questões abertas. Palavras chave: Professores de Ciências, Livro Didático, Ensino Fundamental II. Abstract: This work

was mainly to investigate the conceptions that the public school science teachers of the micro-region of São Raimundo

Nonato, more specifically, from São Piaui Lourenço and São Raimundo Nonato have about the textbook and find out

which criteria used by them at the time of choice, if you are used other learning materials, and the book in their classes,

consider what science content are prioritized in their classes. The work has qualitative approach, the research field were

schools from São Piaui Lourenço and São Raimundo Nonato, the subjects were science teachers of elementary school II

these schools, and data collection questionnaires were used semi-structured with open questions. Keywords: Science

Teachers, Textbooks, Basic Education II.

1. INTRODUÇÃO

O Livro Didático (LD) é considerado hoje em dia como um dos principais recursos pedagógicos adotados pelos

professores da Educação Básica Brasileira, sendo de suma importância para auxiliar os professores e ajudar os alunos na
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construção do conhecimento, facilitando o processo de ensino aprendizagem. Para isso, torna-se necessário que o livro

didático seja escolhido da melhor maneira possível, tendo em vista que além de auxiliar o professor na construção e

mediação do conhecimento, o LD também é reutilizado por um período de três anos na escola, então, se a escolha do

livro for inadequada, podem ser gerados sérios problemas. A escolha do livro didático é feita pelos professores de cada

disciplina, para isso, são feitas reuniões com os educadores e nessas reuniões os professores tentam entrar em um

consenso, para que o livro didático adotado pela escola seja escolhido. A elaboração e produção desse trabalho

justifica-se pela maneira como o livro didático disseminou-se pelas escolas, e sabendo que o mesmo é de extrema

importância, o presente trabalho busca investigar e averiguar como é feita essa escolha pelos professores, quais os

critérios utilizados por eles para fazerem a melhor escolha, dentre outras lacunas a respeito da escolha do livro utilizado

em sala de aula. Sendo assim, o principal objetivo do presente trabalho foi investigar as concepções dos professores

sobre os livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental adotados nas escolas públicas da microrregião de São

Raimundo Nonato, para ser mais preciso, das cidades de São Lourenço do Piauí e São Raimundo Nonato. O trabalho está

dividido em partes, onde inicialmente é apresentado o referencial teórico que está dividido em dois tópicos: Livros

didáticos e formação de professores, em seguida é apresentado o percurso metodológico da pesquisa, em seguida os

resultados e discussões e por fim, as considerações finais sobre tudo o que foi discorrido no decorrer da pesquisa.

1. REFERENCIAL TEÓRICO:

O objetivo desse tópico é definir alguns conceitos abordados durante todo o decorrer da pesquisa, mostrando a

importância do livro didático, bem como mostrar toda a trajetória que o mesmo passou até se consolidar-se da maneira

que encontra-se hoje no seu formato atual de escolha, são abordados os principais marcos históricos que asseguram o

livro didático aos alunos, também é mostrada a importância da formação dos professores no processo de escolha do livro

didático 2.1. O livro didático: Desde quando começaram a ser utilizados no Brasil, por volta do ano de 1929 (FREITAS

E RODRIGUES, 2008), os livros didáticos tornaram-se o principal aliado dos educadores e alunos no processo de ensino e

aprendizagem, servindo como mediador de conhecimento entre ambas as partes. Se levarmos em consideração o

conhecimento “popular”, com certeza iremos conceituar o livro didático como “material utilizado pelo professor como um

recurso pedagógico para ministrar aulas” ou “cartilha com intuito de ajudar o aluno a construir conhecimentos”, mas se

formos consultar a literatura, o seu conceito é um pouco mais complexo do que isso. Segundo Gérard e Roegiers (1998)

apud ECHEVERRIA, MELLO E GAUCHE 2010 o livro didático pode ser entendido como um instrumento impresso,

intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, com o fim de melhorar a eficácia. O livro

didático é um dos principais (se não o principal) recurso pedagógico o qual o professor utiliza para se informar,

atualizar-se e usá-lo em sala de aula para construir o conhecimento necessário aos seus alunos, a respeito disso,

Verceze e Silvino (2008) enfatizam que:

Porém, o livro não deve ser considerado como única fonte de conhecimento disponível para o

educando, mesmo sendo utilizado didática e corretamente em sala de aula, pois o professor

deve ter consciência da necessidade de um trabalho diversificado e, para tanto, é preciso

buscar, em outras fontes, informações ou conteúdos que venham a complementar e
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enriquecer o livro didático. (VERCEZE; SILVINO, p. 85). O educador pode e deve buscar

outros recursos pedagógicos para construir o conhecimento com seus alunos, além do livro

didático, ele deve ser um suporte para o professor, mas o mesmo não pode “acomodar-se” e

fazer do livro o único mediador para facilitar o processo de ensino aprendizagem utilizado em

sala de aula. É possível perceber a importância que o livro didático possui no ambiente

escolar, e qual a sua relevância no ensino, levando em consideração que o principal recurso

pedagógico utilizado na construção de conhecimento é o livro. Sendo assim, surge a

necessidade de que o educador seja bem formado para que possa optar por uma boa

escolha, sendo assim, o tópico a seguir visa discorrer um pouco sobre a importância da

formação de professores. 2.2. Formação de professores: Discorrer sobre um tema tão

relevante e de suma importância como esse (a formação de professores), não é uma tarefa

nada fácil, muito pelo contrário, torna-se extremamente complexo e difícil, levando em

consideração que a formação dos docentes não é feita apenas na vida acadêmica nem

tampouco no período dos estágios obrigatórios dos cursos de licenciatura ou até mesmo nos

primeiros anos de magistério dos recém formados, a formação acontece por todo o decorrer

da vida dos educadores, e os mesmos estão sempre em constante formação. Acerca disso,

Dassoler e Lima (2012), em suas palavras afirmam que:

[...] o processo de formação do professor é um crescente e um continuum. Como indivíduo,

ele é formado a cada dia, em momentos que fazem o seu cotidiano, e, como educador,

molda-se no compromisso que consegue estabelecer com os alunos e demais atores que

formam a comunidade escolar (p. 7).

Quando se fala de formação de professores, surge a necessidade de abordar-se a

importância de termos educadores aptos e capacitados para exercer a profissão docente com

seriedade, tendo em vista que o professor é o profissional que forma todas as outras

profissões. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) promulgada no

dia 20 de dezembro de 1996, que tem por objetivo estabelecer as Diretrizes da Educação

Nacional, em relação a formação exigida para a atuação docente, em seu capítulo 6,

especificamente no artigo 62 afirma que:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-à em nível superior, em curso

de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação,

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas

quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade

Normal. (BRASIL 1996, p. 36).

Diante disso, percebemos a preocupação em ter professores formados em cursos específicos

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/concepcoes_dos_professores_de_ciencias_da_microrregiao_de_sao_rai.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.3-11,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



para seguirem na carreira docente, e de certa forma, isso é mais do que correto, pois esses

cursos possuem em suas matrizes curriculares disciplinas específicas para que os

licenciandos adquiram conhecimentos necessários para lecionarem, tal fato que não ocorre

nos cursos de bacharelado, em que os alunos não recebem a instrução necessária para a

carreira docente. Os cursos de licenciatura têm por principal objetivo preparar os seus alunos

(licenciandos) para formar novos indivíduos, e levando isso em consideração, podemos ver

que formar cidadãos aptos a formar novos cidadãos não deve ser tão simples como parece.

As licenciaturas são cursos que, pela legislação, têm por objetivo formar professores para a

educação básica: Educação Infantil (creche e pré-escola); Ensino Fundamental; Ensino

Médio; Ensino Profissionalizante; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial (GATTI,

2010, p. 1359). Podemos observar o quão importante são os cursos de licenciatura para a

educação, são através dos cursos de licenciatura que o aluno tem a sua primeira formação

para deparar-se com o ambiente escolar, tal formação é denominada como formação inicial,

pois é o primeiro passo de uma longa caminhada que ele irá enfrentar durante toda a sua

vida docente. Levando em consideração a relevância que o professor possui na educação,

podemos observar o quão se torna necessário que os professores estejam sempre em

constante formação, e que não pensem que a graduação em curso de licenciatura é o final de

seu processo de formação, muito pelo contrário, como já foi exposto anteriormente, esse é

apenas o início de uma longa jornada. Em relação a isso, Silva e Oliveira (2009) defendem

que:

[...] a formação do professor é um processo contínuo e que não se inicia, e muito menos se

finda, em um curso de graduação, tal como as licenciaturas. Mas acreditamos que os cursos

de Licenciatura podem proporcionar ações formativas de grande relevância para a formação

do profissional professor. (p. 45).

Portanto, é necessário que os educadores se conscientizem e possam se dar conta da sua

importância para a vida dos estudantes, sendo assim necessário que busquem sempre novas

formações, novos cursos, para que possam sempre atender cada vez melhor o seu alunado,

pois é através da educação que ainda pode-se salvar o nosso país. “A educação é mais ampla

do que um processo bem-sucedido de ensino e aprendizagem” (MALDANER 2014, p. 35). 3.

METODOLOGIA: A pesquisa realizada caracteriza-se pelo método qualitativo, de acordo com

Bogdan e Biklen 1982 apud LÜDKE e ANDRÉ, 2013, este tipo de pesquisa envolve a obtenção

de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada,

enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos

participantes. Os sujeitos envolvidos na pesquisa são os professores da disciplina de Ciências

do Ensino Fundamental II, das escolas públicas municipais e estaduais da Microrregião de
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São Raimundo Nonato, mais especificamente, das cidades de São Lourenço do Piauí e São

Raimundo Nonato. Foram ao todo 15 (quinze) sujeitos que participaram da pesquisa. A

coleta dos dados foi feita por meio de questionários semiestruturados aplicados aos

professores, os questionários eram do tipo de questões abertas, para que os colaboradores

da pesquisa pudessem se expressar da maneira mais clara possível, ao responder as

perguntas contidas no questionário. A análise dos dados foi feita por meio da leitura

minuciosa dos questionários, os conteúdos foram lidos e relidos, com o intuito de encontrar

semelhanças, diferenças e outros pontos importantes encontrados nas respostas dadas pelos

professores que colaboraram com a pesquisa, respondendo os questionários. Depois dessa

análise, os dados foram agrupados e interpretados por meio de categorias que foram

desenvolvidas através da análise dos questionários, a qual as respostas foram agrupadas por

meio da semelhança entre si, levando em consideração pontos importantes e que foram

relevantes nas respostas contidas nos questionários. O questionário encontra-se ilustrado

abaixo em forma de tabela. Tabela 1: Questionário utilizado na coleta de dados.
PESQUISA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS ACERCA DO LIVRO
DIDÁTICO DE CIÊNCIAS.

1. Idade:
1. Sexo:
1. Tempo de atuação escolar
1. Formação acadêmica:
1. Qual o livro didático de Ciências adotado na escola em 2015?
1. A escolha foi consensual?
1. O que determinou a escolha por tal livro didático?
1. Além do livro principal, você utiliza outros livros ou qualquer outro tipo de

material no preparo de suas aulas?
Se sim, quais?

1. Se sua resposta foi positiva para a questão anterior, responda por qual razão você
sente necessidade de recorrer a outro material, além do livro didático.

1. Existe alguma dificuldade em se trabalhar com o livro adotado pela escola?
Se sim, quais?

1. Você procura trabalhar todo o conteúdo presente no livro didático ou seleciona
aqueles conteúdos que considera mais importante?
Para qualquer uma das alternativas, justifique sua resposta.

1. Quais conteúdos, para você, são prioridades e não podem deixar de ser abordados
na sala de aula?
Quais os seus critérios?

1. Você leciona outras disciplinas, além de ciências?
Se sim, qual (is)?

1. Você enfrenta dificuldade no processo de escolha?
Comente.

1. Você participou das últimas escolhas de livros da escola?
A sua opção de escolha foi à adotada pela escola?

Fonte: Maia, Sá, Massena e Wartcha 2011 (adaptado). 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A
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seguir, são apresentados os resultados obtidos na pesquisa feita com os professores, através

dos questionários a qual os sujeitos envolvidos na pesquisa responderam. Inicialmente,

buscou-se traçar um perfil dos professores colaboradores da pesquisa, procurando descobrir

informações acerca da formação, idade, sexo e tempo de docência dos educadores. A maioria

dos professores colaboradores da pesquisa estão na faixa etária entre 31 à 40 anos de idade,

em que verificamos que quase metade do total dos professores, para ser mais preciso,

46,6% dos professores, seguidos de 40% dos professores que se enquadram na faixa etária

de 41 à 50 anos e por fim, 13,3% dos professores possuem entre 20 e 30 anos de idade. Em

seguida, foi questionado qual o sexo dos professores que se prontificaram em responder os

questionários, e dos 15 educadores que colaboraram com a pesquisa, todos eram do sexo

feminino. Tal fato aponta para o predomínio feminino nas salas de aula de Ciências na região

estudada. Em relação ao tempo de atuação escolar, grande maioria das professoras

questionadas possuem entre 11 à 20 anos de atuação escolar, cerca de 46,6% do total de

professoras, seguidas de 33,3% que possuem entre 1 à 10 anos de formação, e por fim, um

total de 20% possuem 21 à 30 anos de tempo de docência em sala de aula. Em seguida foi

questionada qual a formação acadêmica das professoras, afim de investigar qual a

habilitação que elas possuem e comparar se a formação é similar a competência da disciplina

Ciências, que é a disciplina abordada na presente pesquisa. A grande maioria das

professoras, um total de 60%, possuem formação em Licenciatura em Ciências Biológicas

(Biologia), seguidas de uma minoria significativa formada em Licenciatura em Pedagogia que

se somam 20% do total, logo em seguida13,3% são formadas no curso Normal Superior,

também chamado de “3+1”, e ainda possui um número bem pequeno que é graduada em

Licenciatura em Geografia, que somam um total de 6,6%. Após ser traçado esse perfil

relacionado a informações pessoais sobre as professoras que colaboraram com esse trabalho,

abordando a idade, sexo, tempo de atuação escolar e formação acadêmica das professoras,

podemos afirmar que a maioria das colaboradoras da pesquisa possuem entre 31 à 40 anos

de idade, são todas mulheres, possuem em média 11 à 20 anos de atuação em sala de aula

e a grande maioria é formada em Biologia, sendo assim, traçado um perfil para as

professoras. A primeira questão sobre o livro didático averiguava qual a coleção de livros de

Ciências foi adotada pela escola, e apenas duas coleções foram adotadas, nas escolas a qual

a pesquisa foi feita. 66,6% das escolas optaram pela coleção “Ciências Novo Pensar” e

26,6% das escolas optaram pela coleção “Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano”,

vale salientar que 6,6% das escolas não possuem livro didático. Foi averiguado também,

como foi a escolha do livro didático, questionando as professoras se a escolha ocorreu de

maneira consensual, e por unanimidade, 93,3% das professoras afirmaram que a escolha

ocorreu de maneira consensual, 0% delas afirmaram que a escolha não foi consensual e
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6,6% das educadoras voltaram a afirmar que na escola não havia livro didático. Buscou-se

questionar que fatores levaram as professoras questionadas a optarem por tal livro, então,

foi perguntada a elas “O que determinou a escolha por tal livro didático?

”. 7 das professoras afirmaram que o que fez com que optarem pelo livro foram os

conteúdos, 4 delas afirmaram que foi o consenso entre os professores, 2 afirmaram que

foram as atividades contidas no livro e 2 disseram que foi a contextualização. Também foi

questionado as professoras, se além do livro didático oferecido pela escola, as mesmas

faziam o uso de outros recursos pedagógicos para a construção de conhecimento juntamente

com os alunos, e na mesma pergunta, pedia para que se a resposta fosse positiva, elas

listassem quais eram os outros recursos pedagógicos utilizados por eles. 15 das professoras

entrevistadas disseram que fazem uso de outros livros didáticos, 13 delas fazem uso da

internet, 5 utilizam revistas pedagógicas e 3 optaram por outros tipos de recursos como

jogos e a ludicidade. Vale ressaltar que o número de respostas foi maior do que o número de

sujeitos, devido ao fato de algumas professoras citarem mais de um recurso pedagógico que

utilizam em suas aulas. Foi solicitado que se as educadoras tivessem optado pela resposta

“sim”, na questão anterior, explicassem o motivo de fazer o uso de outros recursos

pedagógicos em suas aulas. 20% das professoras afirmaram que no livro adotado possuíam

poucos conteúdos, 26,6 afirmaram que é bom para o aluno o uso de outras fontes, 26,6%

afirmaram que não se pode ficar limitado ao livro didático, 20% afirmaram que enriquece as

aulas e 6,6% não responderam à pergunta. Em seguida, foi questionado as professoras se

existem dificuldades em se trabalhar o livro didático adotado pela escola a qual elas

lecionam, e na mesma questão, era solicitado que se a resposta da questão fosse positiva, as

professoras especificassem quais eram essas dificuldades. 46,6% disseram que não existe

dificuldade em se trabalhar com o livro, 40% afirmaram que sim, existe dificuldades, 6,6%

afirmaram que as vezes existem dificuldades e 6,6% não responderam à questão. Na tabela

a seguir é especificado quais são as dificuldades encontradas pelas professoras: Tabela 2:

Tabela referente a segunda parte da questão 10.

Dificuldades encontradas ao trabalhar o livro didático adotado pela escola:

Professora 1 “A escola não dispõe de livros suficientes para cada aluno, os
livros são emprestados a cada aula”.

Professora 2
“A maneira que os conteúdos são distribuídos no livro, pois
todos os livros pesquisados trazem poucas informações sobre os
conteúdos”.

Professora 3 “Às vezes o livro foge da realidade dos alunos, do seu
cotidiano”.

Professora 4 “Nível elevado para os alunos”.
“Os exercícios são complicados, com enunciados extensos, de
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Professora 5 difícil entendimento para os alunos. Por isso, procuro outras
fontes”.

Professora 6 “A falta de leitura dos nossos alunos dificulta o debate do
conteúdo, nossos alunos querem tudo pronto”.

Fonte: própria. Também foi questionada as professoras que colaboraram com a pesquisa, se

elas procuram trabalhar todos os conteúdos que os livros didáticos propõem no decorrer do

ano letivo, ou se elas selecionam conteúdos que consideram mais importantes para

ministrarem suas aulas durante o ano. E no mesmo questionamento, foi pedido que

independente das suas respostas, elas fizessem uma justificativa acerca do que foi exposto.

Um total de 60% das professoras que responderam os questionários afirmaram que buscam

trabalhar todos os conteúdos, e apenas 33,3% delas afirmam que selecionam os conteúdos

que julgam ser mais importantes, vale ressaltar que uma pequena minoria optou por não

responder o questionamento, cerca de 6,6%, o que chega a ser apenas uma das

questionadas. Em relação as justificativas dadas pelas professoras sobre o que foi

questionado, 3 delas utilizaram o tempo como justificativa, 9 afirmaram que todos os

conteúdos são necessários, 2 afirmaram que alguns conteúdos são desnecessários e 1 delas

não justificou a sua resposta. Também foi investigado quais os conteúdos que elas

consideravam prioridades para se trabalhar ao longo do tempo, tal fato foi importante, pois

como foi visto anteriormente, algumas professoras não trabalham todos os conteúdos que

são apresentados em todo o livro. E na mesma pergunta, pedia que elas explicassem quais

os critérios utilizados para que esses conteúdos fossem selecionados. Em relação aos

conteúdos prioritários pelas professoras, 6 delas optaram por conteúdos relacionados ao

meio ambiente, 3 delas optaram por conteúdos sobre o corpo humano, 4 delas optaram por

conteúdos relacionados a saúde, 5 delas afirmaram que todos os conteúdos são importantes

e 3 delas informaram outros conteúdos que não se enquadraram nas categorias criadas.

Ainda em relação ao fato dos conteúdos prioritários para serem trabalhados em sala de aula,

podemos observar que 4 das 15 professoras colaboradoras afirmaram optar por alguns

conteúdos que são necessários para a realidade dos alunos e apenas 1, afirmou que os

conteúdos escolhidos são necessários para o futuro do alunado, 10 das professoras não

justificaram a resposta. Foi questionado as professoras, se além da disciplina Ciências, elas

lecionavam outras disciplinas nas escolas em que trabalhavam, e na mesma questão, pedia

que se a resposta fosse positiva, elas especificassem quais eram as outras disciplinas que

lecionavam. A grande maioria das professoras que colaboraram com a pesquisa lecionam

outras disciplinas além da disciplina foco desse trabalho, que é Ciências, para ser mais

preciso, 73,3% do total de sujeitos ministram disciplinas que não são ciências, e cerca de

26,6% das educadoras afirmaram que lecionam apenas a disciplina de Ciência. Na mesma

pergunta, foi questionado quais eram as outras disciplinas, vale salientar que muitas das
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educadoras lecionam várias disciplinas além de Ciências, por isso o número de respostas

difere-se do número de sujeitos, as respostas encontram-se na tabela a seguir: Tabela 3:

Tabela referente a segunda parte da questão 13.
Disciplinas que lecionam, além de ciências:
Polivalência 3
Química 1
Física 1
Ensino Religioso 2
História 2
Artes 1
Língua Portuguesa 1
Inglês 1
Matemática 2
Geografia 2
Educação Física 1
Espanhol 1
Biologia 1

Fonte: Própria. Foi questionado as professoras se elas enfrentavam dificuldades no processo

de escolha do livro didático de Ciências, e ao mesmo tempo, foi pedido a elas que

comentassem as respostas dadas ao questionamento. 80% das professoras afirmaram que

sim, existem dificuldades em relação ao processo de escolha, 13,3% disseram que não

existem dificuldades e 6,6% das professoras não responderam à pergunta. Com os

comentários que as professoras fizeram na questão, foi criada a tabela a seguir, que por

meio da categorização das respostas semelhantes, foram agrupadas, para que ficasse melhor

de serem ilustradas, tais comentários podem ser consultados abaixo: Tabela 4: Tabela

referente segunda parte da questão 14.

Categoria Número de sujeitos que responderam

Pouco tempo para o processo de escolha 4 Professoras
Livro escolhido não foi adotado pela
escola 2 professoras

Muitas coleções para escolha 4 professoras
Falta de treinamento para a escolha do
livro 1 professora

Não comentou 4 professoras

Fonte: Própria. Por fim, foi perguntado as professoras, se elas haviam participado dos

últimos processos de escolha do livro didático, e na mesma pergunta, questionava-se se a

opção que elas tinham escolhido, havia sido adotada pela escola a qual elas lecionavam. Com

esse questionamento, 86,6% das professoras afirmaram que participaram do processo de

escolha do livro didático, e 13,3% informaram que não participaram da escolha. Pode-se
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perceber que a grande maioria das entrevistadas ajudaram no processo de escolha do livro

didático. Em relação a opção de livro didático adotada pela escola, mais da metade das

opções que as professoras escolheram foram adotadas pelas escolas, isto é, cerca de 53,3%,

e 33,3% afirmaram que a sua escolha não foi adotada pela escola, vale ressaltar que os

professores podem escolher diferentes opções de livros, entretanto, apenas um será adotado

pela escola por um período de três anos, então, surge a necessidade de um consenso entre

os professores, para que a escolha seja feita de forma adequada. Um total de 13,3% dos

sujeitos optou por não responderem, mas essas, são o total de professoras que não

participaram do processo de escolha, como foi dito no gráfico anterior. 5. CONSIDERAÇÕES

FINAIS: O livro didático é essencial para os alunos e professores, pois como se pode

perceber, é um dos principais recursos pedagógicos utilizados em sala de aula, para que a

construção do conhecimento aconteça, e o processo de ensino aprendizagem seja

satisfatório. Entretanto, o educador não se pode limitar ao livro didático para ministrar suas

aulas, pois quando ele busca outros recursos pedagógicos, está inovando suas aulas, e

consequentemente, fazendo com que seus alunos se sintam cada vez mais estimulados em

aprender. Com a realização da presente pesquisa nas escolas públicas de São Lourenço do

Piauí e São Raimundo Nonato, pode-se concluir que os professores de Ciências dessas

escolas fazem o uso do livro didático, mas não se limitam ao mesmo, estão sempre buscando

outras fontes de pesquisa, para nortearem suas aulas, pode-se constatar também que eles

participam dos processos de escolha do livro didático, e estão sempre preocupados em fazer

uma boa escolha, isso é de extrema importância, pois o livro didático é muito utilizado nas

aulas, e permanece em sala de aula por três anos. Pretende-se com a produção desse

estudo, mostrar ao leitor o quão importante é o livro didático para a construção do

conhecimento, bem como mostrar como a escolha desse recurso pedagógico é feita e por

fim, alertar o quão é necessário que os professores façam a escolha correta, pois são muitos

os interessados no produto final dessa escolha.
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