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RESUMO

Uma ideia básica está presente em quase todas as análises dos Livros Didáticos: a de que eles podem, com
mediação docente, despertar o interesse pelos estudos escolarizados e garantir a melhoria da aprendizagem. No
contexto nacional brasileiro, alguns estudos (SANTOS, 2015; LAJOLO, 2014; LIMA, 2013; MONTEIRO, 2012;
FREITAS, 2009; DELIZOICOV, 1995, 2002; MOHR, 2000) têm legitimado que o livro didático na atividade escolar
é bastante significativo e apontam sua importância como fonte de informação e conhecimento no espaço escolar.
Portanto, configurando-se em um campo de investigação que aproxima ainda mais a intenção das Políticas
Públicas Educacionais, neste caso, o Programa Nacional do Livro Didático, com a realidade do cotidiano escolar
em sala de aula.

Palavras-chave: Programa Nacional do Livro Didático. Livro Didático de Ciências. Ensino de Ciências.

RESUMEN

Una idea básica está presente en casi todos los análisis de los Libros Didácticos: la de que ellos pueden, con
mediación docente, despertar el interés por los estudios escolarizados y garantizar la mejora del aprendizaje. En
el contexto nacional brasileño, algunos estudios (SANTOS, 2015, LAJOLO, 2014, LIMA, 2013, MONTEIRO, 2012,
FREITAS, 2009, DELIZOICOV, 1995, 2002, MOHR, 2000) han legitimado que el libro didáctico en la actividad
escolar es bastante significativo Y señalan su importancia como fuente de información y conocimiento en el
espacio escolar. Por lo tanto, configurándose en un campo de investigación que aproxima aún más la intención de
las Políticas Públicas Educativas, en este caso, el Programa Nacional del Libro Didáctico, con la realidad del
cotidiano escolar en el aula.

Palabras clave: Programa Nacional del Libro Didáctico. Libro Didáctico de Ciencias. Enseñanza de Ciencias.

INTRODUÇÃO

Como qualquer outro instrumento, o livro didático pode ser a representação da singularidade de uma cultura,
costumes e crenças, como também, de registro memorial de várias gerações e, ao longo de muitas mudanças
sociais, o livro ainda consegue possuir uma utilidade importante para os estudantes, quando aliado ao seu papel
de transferência das informações, mediados pelo professor em sala de aula na busca de construir o
conhecimento.
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É bastante evidente, historicamente, a importância do livro para o professor no ensino, pois muitos seguem à risca o
programa dos livros didáticos, determinando todos os passos de sua aula. É claro que, talvez em menor intensidade,
tendo em vista o vasto poder de colher informações na sociedade atual quando comparado a sociedade na década de
70, no século XX.

Para além dessa breve introdução e das considerações finais, o presente artigo está organizado em dois tópicos, a
saber: 1) No primeiro tópico, trazemos o enfoque do assunto na esfera acadêmica, destacando o contexto histórico na
proposição de entender como se configura a realidade dos livros didáticos nos dias atuais. Isso nos pôs a desvelar
sua importância como objeto de pesquisa, configurando-se em um campo de investigação que aproxima ainda mais a
intenção das Políticas Públicas Educacionais, neste caso, o Programa Nacional do Livro Didático, com a realidade do
cotidiano escolar em sala de aula. 2) Já no segundo tópico, surge da necessidade de apresentamos especificamente a
importancia do papel e uso do livro didático em sala de aula. Nesta parte, além de descrever que ele tem a condição
de auxílio pedagógico, soma-se também, ao livro didático de ciências um conjunto de conteúdos originários das áreas
das Ciências Naturais (Biologia, Química e Física), dentre outras. Por isso, as funções do livro didático de Ciências
nas escolas têm um papel importante, e segundo o Ministério da Educação – MEC, junto à Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação – CEB, o livro didático tem sua função de organizador dos meios para o
processo de ensino e de aprendizagem, selecionando os conteúdos aos saberes metodológicos a ser posto em
prática, assumindo assim, muitas vezes o papel de auxiliar o professor (BRASIL, 2009).

Nas Considerações Finais deste trabalho, os resultados nos apontaram que os livros didáticos são basilares na
formação dos sujeitos da população, assim como, fundamentais para o cotidiano das práticas em sala de aula,
inclusive, às vezes, intercedendo junto aos professores o papel de educador e mediador do conhecimento.

1 Livro Didático no Brasil e o contexto histórico no Programa Nacional do Livro Didático

Segundo Chopin (2004, p. 551), “os livros didáticos correspondiam, no início do Século XX, a dois terços dos
livros publicados”, exigindo dos estudantes e professores leitura criteriosa, manuseio singular para interpretar
informações e refletir sobre a compreensão que se teve de uma mensagem nele contida.

Segundo Stray (1993, p. 77-78), o livro didático pode ser definido como um fruto cultural relativamente político e
ideológico, que se depara no “cruzamento da Cultura, da História, da Pedagogia, da Produção Editorial e da
Sociedade”. Contemporaneamente, no espaço escolar, o livro didático convive com uma variedade de outros
instrumentos pedagógicos (mapas, enciclopédias, quadros audiovisuais, softwares didáticos, CD-Rom, Internet,
tablets, entre outros) que fortalecem ainda mais sua necessidade de manuseio.

O livro didático tem sua procedência instituída na cultura escolar, e seu registro histórico vem antes mesmo da
invenção da imprensa no final do século XV, pois os estudantes universitários europeus tinham que produzir seus
próprios cadernos de textos.

No ano de 1929, chega às escolas brasileiras materiais didático-pedagógicos, entre eles: os livros didáticos, os
dicionários, as obras literárias e os livros em Braille. Isso tudo se deve ao surgimento do Instituto Nacional do Livro
(INL), órgão específico para normatizar sobre políticas do livro didático. Na época, o principal objetivo deste órgão era
colaborar na legitimação do livro didático nacional e, logo após, garantir o aumento de sua produção no Brasil
(MONTEIRO 2012; MANTOVANI, 2009).

Foi no Governo de Getúlio Vargas, em 1934, que o Instituto Nacional do Livro – INL recebeu seus primeiros comandos
em relação a suas competências e atribuições; entre elas, a de editar obras literárias que deveriam contribuir para a
formação cultural da população brasileira, além de organizar uma enciclopédia e um dicionário nacional e ampliar na
rede pública o quantitativo de bibliotecas.

Já no ano de 1938, o livro didático torna-se pauta entre as ações governamentais e se instituía, por meio do
Decreto-Lei nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938, a Comissão Nacional do Livro Didático – CNLD. Neste feito,
garantindo a primeira legislação que tratou da produção, do controle e da circulação de Livros Didáticos. Com o
Decreto-Lei 1.006/1938, o Governo estabeleceu as prerrogativas legais, usando da atribuição que lhe conferiu o artigo
180 da Constituição quanto a “Elaboração e Utilização do livro didático”.
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Art. 1º É livre, no país, a produção ou a importação de livros didáticos. Art. 2º Para os efeitos da
presente lei, são considerados livros didáticos os compêndios e os livros de leitura de classe. § 1º
Compêndios são os livros que exponham, total ou parcialmente, a matéria das disciplinas constantes
dos programas escolares. § 2º Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos
em aula. (BRASIL, Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/1938).

Contudo, segundo Freitag et al. (1997), a comissão possuía mais a função de controle político e ideológico do que
propriamente uma função didática. No ano de 1945, após os vários questionamentos sobre como se deu a
legitimidade da Comissão Nacional do Livro Didático, o Estado consolidou mais uma legislação sobre as
condições de produção, importação e utilização do livro didático, garantindo agora, ao professor realizar a escolha
das melhores opções de livros a serem utilizados pelos estudantes, conforme definido no art. 5º do Decreto-Lei nº
8.460, de 26 de dezembro de 1945, que legislou:

Art. 5º Os poderes públicos não poderão determinar a obrigatoriedade de adoção de um só livro ou de
certos e determinados livros para cada grau ou ramo de ensino nem estabelecer preferência entre os
livros didáticos de uso autorizado, sendo livre aos professores de ensino primário, secundário, normal e
profissional a escolha de livros para uso dos alunos, uma vez que constem da relação oficial das obras
de uso autorizado. (BRASIL, Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45).

Em meados do ano de 1966, e a partir de um acordo entre o Ministério da Educação – MEC e a Agência
Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional – USAID, foi criada a Comissão do Livro Técnico e Livro
Didático – COLTED. Destaca-se que, com o surgimento dessa comissão, o objetivo agora era de coordenar as
ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático, além de pretender distribuir gratuitamente 51
milhões de livros no período de três anos (FREITAS; RODRIGUES, 2008).

Com o passar dos anos, em 1971, especificamente, houve a extinção da Comissão do Livro Técnico e Livro
Didático e o término do convênio entre o Ministério da Educação e a Agência Norte-Americana para o
Desenvolvimento Internacional. Neste mesmo ano, passou a ficar sob a responsabilidade do Instituto Nacional do
Livro – INL a direção do Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental – PLIDEF, o que de certo modo,
lhe deu poderes de gestar as competências administrativa e financeira (FREITAS & RODRIGUES, 2008).

Com a extinção do Instituto Nacional do Livro, em 1976, a Fundação Nacional do Material Escolar – FENAME foi
criada para tornar-se a responsável pelo cumprimento do PLIDEF. Por meio do decreto nº 77.107, de 04 de fevereiro
de 1976, o governo dá início as compras dos livros com recursos captados do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE. Vejamos:

Art. 1º. As atividades relativas a edição e distribuição de livros textos, atualmente sob a
responsabilidade do Instituto Nacional do Livro, passam à competência da Fundação Nacional do
Material Escolar (FENAME). Art. 2º. Os recursos financeiros destinados ao Programa de Colaboração
Financeira para Edição de Livros Textos serão transferidos para a Fundação Nacional do Material
Escolar, a quem competirá movimenta-los, atendidas as diretrizes fixadas pelo Ministério da Educação
e Cultura. Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. (BRASIL, Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/1938).

Os recursos oriundas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e dos Estados não foram
suficientes para garantir o direito do livro didático aos alunos das escolas públicas do Brasil. Por isso, a decisão
tomada pelo poder público, diante do não cumprimento em atender a todos, foi de retirar o programa das escolas
municipais.

Em 1983, houve o declínio da Fundação Nacional do Material Escolar e criou-se a Fundação de Assistência ao
Estudante – FAE, para que assim pudessem ser incorporados vários outros programas de assistência do governo,
contendo também, o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2011a). Com essa
modificação, as políticas assistencialistas do governo sofreram denúncias que iam desde o não cumprimento dos
prazos para a entrega dos livros didáticos até a pressão partidarista de algumas editoras, como também, do crescente
autoritarismo imposto aos professores quando desejavam, eles mesmos, realizar a escolha dos livros didáticos.
(FREITAS & RODRIGUES, 2008). Eles continuavam a lutar pela concretização da proposta, pois conforme o
Decreto-Lei de nº. 8.460, de 26 de dezembro de 1945, a escolha do livro didático seria pelos professores, mas,
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quarenta anos depois, ainda se pautava na relação oficial das obras já estabelecidas pelo governo.

Ainda em 1993, o Ministério da Educação, por meio da Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, vinculou, no segundo semestre do referido ano, recursos para a aquisição dos livros didáticos
destinados aos alunos das redes públicas de ensino, estabelecendo-se, assim, um fluxo regular de verbas para a
aquisição e distribuição do livro didático (LIMA, 2013; BRASIL, 2011a).

Perante inúmeras ações governamentais e mudanças de tantas outras ordens com relação aos programas para o livro
didático, somente depois de sessenta e sete anos e com a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante, em
1997, foi que ocorreu o alargamento da política para a efetivação do Programa Nacional do Livro Didático ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FREITAS & RODRIGUES, 2008). Com esse feito, iniciou-se uma grande
produção e distribuição de livros didáticos.

1.1 Que Livro O objeto de estudo em questão: PNLD e o livro didático

O livro didático – LD, apesar de ter sido quase negligenciado diante de tantos programas governamentais ao
longo dos anos, em meados do século XX, passou a ser visto como objeto de pesquisa bastante significativo.
Dessa forma, configurando-se em um campo de investigação bastante proveitosa, pois pode aproximar ainda
mais a intenção das políticas públicas educacionais com a realidade do cotidiano escolar em sala de aula.

Para Chopin (2004), esse campo de pesquisa caracterizou-se bastante infrequente por motivo da falta de mais
aprofundamento histórico sobre os livros didáticos, evidenciando então, a ausência de finalidades mais marcantes e
as possíveis perspectivas de seu progresso e evolução. Não somente por conta dos registros históricos, mas por
conta de poucas produções que comprovem o tratamento conteudista das propostas curriculares, da perspectiva de
ensino aos professores e da aprendizagem aos alunos, como também, das atividades diagnósticas nas avaliações ao
término de unidade pelos professores, entre outras, considerações que permeiam os livros didáticos no Brasil.

Ainda segundo Chopin (2004), quando se trata do livro didático como objeto de estudo existe a dificuldade de
relacionar a sua própria definição, o que por muitas vezes, traduz muito bem a diferença e a instabilidade do objeto no
campo científico.

Segundo Franco (1992), no Brasil, a inquietação para as pesquisas com os livros didáticos em nível oficial, iniciou-se
com a Legislação do Livro Didático, Decreto-Lei nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938. Nesse tempo, o livro já era
considerado um instrumento de educação política e ideológica, o que suscitava ao Estado o seu papel regulador,
uma vez que, censurava o uso desse material didático.

Vejamos o fragmento do art. 3º e 34 do referido decreto, que descreve:
Art. 3º. A partir de 1 de janeiro de 1940, os livros didáticos que não tiverem tido autorização prévia,
concedida pelo Ministério da Educação, nos termos desta lei, não poderão ser adotados no ensino das
escolas preprimária, primárias, normais, profissionais e secundárias, em toda a República. Art. 34. Será
apreendida a edição dos livros didáticos, que contiverem a declaração de uso autorizado pelo Ministério
da Educação, sem que essa autorização tenha sido concedida. (BRASIL, Decreto-Lei nº 1.006, de
30/12/1938).

Os professores realizavam a escolha dos livros a partir de uma “lista pré-determinada” na base dessa
regulamentação (BRASIL, Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/1938). Avanços legais configuraram a garantia da oferta
do livro didático em nossa Carta Magna. O Art. 208, Inciso VII da Constituição Federal do Brasil, estabelece que o
Livro Didático é um direito constitucional: “atendimento ao educando, no Ensino Fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação, e assistência à saúde é de
garantia pública estatal” (BRASIL, 1988, p.43).

Recentemente com a resolução nº 44, de 13 de novembro de 2013, especificamente em seu art. 3º, percebeu-se que
a produção dos livros didáticos vem sendo norteada e discutida por aspectos que vão desde sua escolha à sua real
necessidade para a prática dos professores, pois,

As aquisições de material para atendimento às escolas registradas no censo escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e participantes do PNLD

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/programa_nacional_do_livro_didatico_e_o_livro_didatico_de_ciencia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



serão realizadas da seguinte forma: - regular, para distribuição do quantitativo básico de exemplares
dos livros didáticos para alunos e professores e dos acervos para salas de aula definido a partir das
projeções de matrículas das escolas participantes. - acervos referenciais, para envio às secretarias de
educação de um exemplar das obras literárias, obras complementares e dicionários distribuídos a sua
respectiva rede de ensino, para conhecimento dos conteúdos e aproveitamento na orientação e
formação de docentes e dirigentes; - reserva técnica, para atendimento dos novos beneficiários não
computados no censo escolar e para ajustamento da oferta à demanda. (NR). (BRASIL, resolução nº
44, de 13/11/2013).

Diante da referida legislação, alguns entraves surgem na consolidação do que é apresentado no inciso I, sobre o
quantitativo de livros didáticos para alunos e professores a partir das projeções de matrículas das escolas
participantes, uma vez que algumas secretarias municipais de educação não conseguem garantir de forma
precisa o quantitativo real de alunos matriculados em suas escolas. Isso pode ocorrer, muitas vezes, devido à
ausência de cadernetas ou de uma inspeção técnica nas escolas para que se permita o controle do quantitativo
de alunos.

Não somente esses casos podem se configurar como aspectos frágeis nos desafios da educação, mas, de acordo
com Zagury (2006), para superar a ineficiência dos projetos voltados à educação, evitando o desperdício de
tempo e de recursos financeiros. É necessário e urgente que se ouça a voz dos professores, sistematicamente e
em escala representativa, antes da implantação de novos projetos.

Destacamos que devido à mobilização dos professores, desde o ano de 1983, o Estado tem garantido mecanismos
democráticos para a escolha do livro didático. Mesmo que de forma restringida. Com o passar dos anos, o desejo dos
professores era a inclusão das demais séries do Ensino Fundamental para a aquisição de livros didáticos, e em alguns
Estados brasileiros, isso foi garantido. (MONTEIRO, 2012).

Há outros materiais didáticos que podem auxiliar os professores no desenvolvimento de suas aulas, “mas o livro
didático por ser um instrumento historicamente utilizado em sala de aula, ainda é um dos mecanismos mais usado nas
escolas” (MONTEIRO, 2012. p. 97). Diante do exposto, e de acordo com a necessidade da obtenção de livro didático
pelas escolas, os professores precisam ser mais atuantes quando se trata da escolha de livros nos espaços escolares.

Destacamos que é muito importante o envolvimento deles no processo de seleção e escolha, pois é assim que se
recomendam os princípios do PNLD. Segundo Monteiro (2012, p.101), “os livros didáticos são escolhidos pelos
professores e equipes escolares a partir das informações contidas nos Guias”. Com isso, as solicitações dos livros
didáticos podem ser “pedidos pelos professores ou equipes escolares, via internet, mediante senha enviada pelo
FNDE ou por meio de formulário impresso, enviado juntamente com os Guias”.

Os livros didáticos precisam passar por um processo democrático de escolha, com base no guia de livros didáticos.
Diretores e professores analisam e escolhem as obras que serão utilizadas pelos alunos em sua escola. Segundo
Núñez et al. (2009), é nesse processo de escolha que se exige dos professores, uma maior responsabilidade em
relação ao conhecimento de outros saberes (não somente de sua área específica de ensino, mas de uma leitura
interdisciplinar), de ética, de política, entre outros, para se garantir uma boa seleção de livros didáticos. Também
devem estar habilitados para julgar os limites, as possibilidades e as interfaces que desvelam os livros didáticos.

Neste entendimento de que todos os profissionais da educação, em especial os professores, podem efetivamente
contribuir para a seleção dos livros na escola, Lajolo (1996) corrobora com o pensamento de que mesmo existindo
uma grande variedade de outros recursos didáticos nas escolas, os livros se tornam um grande aliado para a boa
qualidade da aprendizagem, quando exitosamente firma seu papel auxiliar nas atividades escolares
encaminhadas para as casas dos estudantes.
Deste modo, ainda segundo Lajolo (1996) para se estabelecer boa escolha do livro didático, devem-se considerar os
conteúdos, a proposta pedagógica, os conhecimentos disponibilizados pelos livros didáticos e os conhecimentos
trazidos pelos estudantes, pois é na interação entre o saber que se traz do mundo e o saber trazido pelos livros que o
conhecimento avança.

O livro didático, tão distinto em seus usos e aplicações, é uma ferramenta bastante referenciada por sua utilidade em
sala de aula. Gérard e Roegiers (1998, p.19), definem o livro didático como “um instrumento impresso,
intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia”.
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Contudo, seu emprego nos espaços escolares assume importância diferenciada, dependendo das condições de sua
qualidade editorial ou de propostas pedagógicas no contexto da realidade do aluno.

Para Freitag et al. (1997) o livro didático desempenha, muitas vezes, a função de organizar e sequenciar os conteúdos
e atividades que deverão ser desenvolvidas e utilizadas como estratégias didáticas ao Ensino. Marcando assim, como
descreve Lajolo (1996), o que se ensina e como se ensina o que se deve ensinar.

Embora muitos professores e estudantes atribuam ao livro didático a condição de ser um auxiliador nas aulas,
percebe-se que alguns professores usam o livro como um plano a ser seguido rigorosamente, “se tornando um padrão
curricular desejável, mesmo quando se considera a possibilidade de que seja modificado de alguma forma” (LOPES,
2007, p. 212).

Nesse aspecto, o livro didático é um mediador entre os diversos meios de linguagens, pois além de harmonizar os
conceitos e conteúdos, proporcionam uma aproximação indispensável com os conceitos das várias áreas do
conhecimento. Segundo Chevallard (1991), depende da realidade e dos contextos onde os livros são utilizados, as
possibilidades e os limites da eficácia. Mas, podem ser transformados, por meio da adaptação didática com os
saberes possíveis de serem aprendidos pelos estudantes.

O livro didático assume o que podemos denominar de multifacetas, pois sua elaboração e produção são realizadas
por critérios que quase nunca estão sob o comando das responsabilidades de quem o criou ou do conjunto de seus
autores (MONTEIRO, 2012). Mas sim, de um ideário mercadológico sobre a compra e venda de livros didáticos.

Cassiano (2007) nos revela que dado ao volumoso crescimento da produção e do faturamento do setor, o mercado
editorial do livro didático, principalmente os que estão relacionados às compras por órgãos governamentais, se
constituiu como campo estratégico na consolidação do mercado de grandes grupos editorias nacionais e
estrangeiros.
E mais, é nesse caráter de relações editorial que muitas vezes se interfere a proposição da escolha dos livros
didáticos, uma vez que, suas distorções podem estar atreladas não somente às questões didáticas ou pedagógicas;
mas também, de concepções e pensamentos equivocados sob o processo de produção, que sendo às vezes
organizados por autores das editoras atravessam os interesses de garantir a melhoria do livro didático aos estudantes
e reforçam o caráter de produto.

2 O livro didático e o seu papel em sala de aula

No que diz respeito ao uso do livro didático em sala de aula por professores e alunos, Chopin (2004) sintetiza em
quatro os meios possíveis no processo de ensino e de aprendizagem. São eles: 1) Função Referencial; 2) Função
Ideológica e Cultural; 3) Função Documental e 4) Função Instrumental. Sendo assim, demonstra que há funções
diferenciadas quanto ao papel do livro didático em sala de aula.

Ao explicar a Função Referencial do livro, permite-nos analisar a relação do uso do livro didático como suporte para os
conteúdos que deverão ser ministrados pelos professores, ou como acumulador dos conhecimentos, técnicas ou
habilidades que um grupo social acredita que seja necessário transmitir às futuras gerações.

Já em sua Função Ideológica e Cultural, o livro assume uma de suas atribuições mais antiga, pois tem origem no
momento da constituição dos Estados Nacionais na Europa. E está relacionada à construção da identidade e de um
projeto nacional, tendo o livro didático papel fundamental como difusor da língua, da cultura, dos valores da classe
dirigente ou história do registro de um povo. Nesse sentido, o livro didático assume o papel de propiciador de marcas
curriculares que definem um projeto de identidade nacional.

A Função Documental, pode vir a ser um mecanismo valioso para o desenvolvimento crítico no aluno, por conta da
leitura não dirigida de documentos textuais e icônicos presentes no livro, sendo assim, um importante instrumento
para o desenvolvimento da postura crítica destes frente a diversas fontes de informação. No entanto, Chopin (2004, p.
553) diz a função,

[...] não é universal: só é encontrada – afirmação que pode ser feita com muitas reservas – em
ambientes pedagógicos que privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam a favorecer sua
autonomia; supõe, também, um nível de formação elevado dos professores.
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É na Função Instrumental que o livro didático estabelece os procedimentos metodológicos de ensino. As
propostas pedagógicas das atividades e dos exercícios são importantes para a aprendizagem do aluno.
Definindo, portanto, o caminho para o desenvolvimento dos conteúdos propostos, assim como a sequência das
atividades e sua lógica de encadeamento, que relaciona os temas curriculares, servindo, nesse sentido, para
qualificar o desenvolvimento dos professores e alunos.
Tomando como exemplo essa função, apontamos o que Fernandez e Silva (2008) afirmam ser o livro didático de
ciências: mais do que qualquer outro tipo de material, uma das principais fontes de informações e de formação
relacionada aos assuntos de nutrição ou a outros conteúdos para professores da rede pública de ensino. É nesse
sentido que o rigor e a qualidade dos conteúdos presentes nos livros didáticos destinados aos professores das
escolas da rede pública de Rio Largo, assim como sua relevância e pertinência, devem ser considerados como
elementos essenciais para a qualificação do processo de ensino e de aprendizagem.

Os livros didáticos podem se constituir como uma fonte importante de informação para os professores e estudantes, e
como mediação pedagógica, oportunizam discussões mais qualificadas e significativas aos estudantes. Portanto, com
os aspectos de interação entre as propostas dos livros didáticos de Ciências e a mediação da informação pelo
professor ao aluno, conseguiremos cooperar com a melhoria da qualidade na saúde de crianças, cujas as principais
características socioeconômicas e culturais tornam merecedoras de maior atenção.

Em sua maioria oriundos de camadas populares, nossos meninos e meninas fazem parte de uma
cultura que a escola vem desconhecendo e, em muitos casos, negando. Sem poder aprofundar
adequadamente o assunto, ainda assim convém lembrar dois de seus traços básicos: 1) muito embora
não desconheça a escrita, trata-se de uma cultura eminentemente oral, com pouco convívio com
materiais escritos e pequena familiaridade com o funcionamento próprio da língua escrita. 2) apesar das
muitas diferenças linguísticas de caráter regional — há regiões marcadas pela presença indígena;
outras, pela influência negra; em certos lugares, os imigrantes europeus é que dão o tom; e assim por
diante — todas essas crianças falam, e tendem a escrever, o português popular do Brasil, que se
diferencia do português culto em aspectos como o vocabulário, a estrutura das palavras, a morfologia
verbal e nominal, a colocação pronominal, a estrutura da frase, a forma de organizar a fala etc.
(BRASIL, 2006, p.25).

Percebe-se que é a partir dessa perspectiva, que o livro didático pode ir além do seu papel de material
instrucional em sala de aula. Ou seja, o livro didático contribui para desenvolver não somente as aulas na escola,
mas pode levar os estudantes a terem melhores informações e despertar sua imaginação para a leitura e a escrita
e o amadurecimento do conhecimento escolarizado.

Segundo Batalha et al. (2011) na maioria das escolas do Brasil tem se observado que o Ensino de Ciências não
tem tido um grande sucesso. As práticas pedagógicas, que a maioria dos professores tem utilizado, são um dos
motivos pelas quais os estudantes não têm apreendido e compreendido, devido, muitas vezes, o ensino tender,
quase que exclusivamente, na fixação de exercícios, limitando suas potencialidades, assim como, contribuindo
para uma visão deformada da natureza da ciência.

É importante que nas escolas os estudantes possam ter a oportunidade de conhecer diversas culturas, incluindo a
científica. Segundo Cobem e Aikenhead (1998), concepção de cultura científica se caracteriza por ser mais um
caminho pedagógico para a aprendizagem em aulas de Ciências, uma vez que o aprendizado na prática pode se dar
por meio da aquisição de uma nova postura, considerando os conhecimentos já constituídos na cultura cotidiana do
indivíduo.

Leal e Souza (1997) apontam que o público escolar por meio de seu acesso às diversas informações precisam
correlacionar os saberes sobre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade com base em conhecimentos adquiridos em
contextos diversos, como a escola, o livro, o museu, a revista, entre outros. Já Hurd (1998) diz que essa relação da
cultura escolar com a cultura científica envolve a produção e a utilização da Ciência na vida das pessoas, provocando
assim, mudanças essenciais nos aspectos da Ciência e suas extensões para a democracia, com o progresso social e
nas necessidades de adaptação do ser humano.

O discente pode observar e fazer ciência, além de, simplesmente, um mero conjunto de conteúdos e teorias (VIANNA,
2009). Segundo Freire (1980), o homem precisa reconstruir- se para superar o estado de quase “coisa”. Para tanto,
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suas contribuições traduz ao campo da educação a necessidade de reafirmar que todos precisam ser humanizados,
para exercer democraticamente, os princípios fundamentais de uma vida conduzida pelas relações sociais.

Para se estabelecer a relação de ensino e aprendizagem nas escolas é preciso que ocorra de forma consciente,
saberes que tenham seus lugares respeitados e formalizados diante da diversidade social. Por conseguinte,
salientamos a necessidade de colocar em paridade todos os saberes, buscando não hierarquizá-los, mas reafirmando
o que já nos ensinou Freire (1987, p. 68): “Não há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes”.

De acordo com Nardi (2002) o conceito de cultura(s) baseia-se em dois elementos fundamentais: as realizações
(modificações que o homem opera no mundo, a organização social, econômica e política, as produções e
manifestações) e transmissão (através da língua, história e educação). Portanto, falar em cultura engloba, também,
diversas manifestações artísticas: pinturas, esculturas, música, teatro, entre outros.

É válido ressaltar que alguns docentes expressam uma visão restrita de cultura, pois acreditam que ser culto é
possuir muito conhecimento escolarizado ou letrado, talvez devido à ausência ou incipientes estudos durante a
formação a respeito destas questões. Como consequência, muitos educandos acreditam que são incultos ou que
“a cultura” estaria muito distante da sua vida.

Deste modo, todo esse contexto sobre cultura e as contribuições de Freire nos apontam que a educação não deve se
tornar um ato “bancário”, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante, ou seja, não se pode
conceber que o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada “saber”. (FREIRE, 1980, p. 34).

A educação, em especial a escolarizada, pode exercer um papel fundamental no processo de libertação, mas o
professor não deve ser o que “deposita o conteúdo” para os alunos, nem os alunos somente receberem o
conhecimento e os armazena na mente. Precisamos da interação nas salas de aula. Essa forma de educar, na visão
de Freire (1978), é tida como “alienação da ignorância”, pois, o aluno torna-se um sujeito passivo que não participa do
processo educativo. Prosseguindo, Freire nos mostra em sua obra Pedagogia do Oprimido (1987, p. 30), que
“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, medializados pelo mundo”.

Portanto, é com o olhar pedagógico e político que a escola precisa garantir aos alunos e professores, bons livros
didáticos. Deste modo, é que segundo Pretto (1988), podemos inferir sobre uma série de mecanismos que se
direcionam a escola, e resta ao professor, às vezes, um papel secundário (auxiliar os alunos no uso dos demais
materiais didático escolar), na qual, não lhe cabe decidir sozinho mais nada.

Resta a boa vontade e o esforço para, em condições tão adversas nas escolas públicas, conseguir fazer algo. Na
maioria das vezes, seguir orientações pedagógicas nos conteúdos dos livros didáticos que lhe servirá de programação
de aulas, de instrumento para organização e planejamento do trabalho pedagógico. Sendo assim, o que resta para os
professores como a única e exclusiva ferramenta de informações e conhecimento é o livro didático.

É a própria organização do trabalho pedagógico escolar como um todo, em suas especificidades, níveis e
modalidades, ou seja, é o planejamento do que queremos fazer e realizar na escola. Nas palavras de Veiga (apud
GADOTTI, 1995, p. 12),

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar
um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova
estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um
projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas
tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.

No domínio das bases teóricas e metodológicas, indispensáveis à concretização das concepções assumidas
coletivamente, as escolas podem ser alicerçadas nos pressupostos de uma Pedagogia crítica e viável, que se
configure da prática social e esteja com o compromisso voltado para solucionar os problemas de ensino e de
aprendizagem. Logo, contribuindo com a incorporação de atitudes pedagógicas que beneficiem também, a
relação dos alunos com as temáticas na área da saúde. Oportunizando assim, o conteúdo curricular como meio
de processo educacional aos alunos, que de alguma forma, ainda sofrem sem saneamento básico na grande
maioria das cidades de nosso país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios ainda precisam ser rompidos, pois só poderá ser modificado quando a superação do senso comum
pedagógico, a socialização do saber científico ao alcance de todos (ciências para todos), a inserção da ciência e
tecnologia na escola como cultura, a incorporação dos conhecimentos contemporâneos em ciência e tecnologia
em todo sistema escolar, estiver incluindo a formação dos professores para superar as “insuficiências” do livro
didático e a aproximação entre teoria e prática, pesquisa em Ciências e Ensino de Ciências.

Percebemos que as habilidades que o aluno utiliza para dar sentido a sua aprendizagem com saúde estão
diretamente relacionadas ao material que ele lê. Então, não se trata somente das práticas metodológicas que o
professor usa. Mas também, de todo o aparato pedagógico que o livro didático traz, podendo inclusive, reproduzir
a reflexão do uso dos conteúdos de Ciências para a sua prática e construção do conhecimento.

Portanto, avaliamos que a iniciativa deste artigo foi bastante significativa, uma vez que conseguimos amadurecer
as reflexões sobre os livros didáticos escolhidos nas escolas, e que a partir deste trabalho, os professores
sintam-se inquietados a avaliar os livros que estão utilizando para ministrar aulas aos seus alunos. Oportunizando
aos estudantes, aulas amadurecidas pela praxis vivenciada na interação professor-professor, professor-aluno,
professor-comunidade, pois é dessa forma que desenvolveremos competências para a produção de textos,
habilidades de cuidado com a saúde e a finalidade de garantir a alfabetização cientifica.

Deste modo, assumindo que o ensino de Ciências e o uso de bons livros didáticos de Ciências na alfabetização
científica dos estudantes é indispensável, uma vez que permite a satisfação pessoal, um envolvimento crítico em
sociedade e uma melhor atuação das suas atividades no cotidiano, proporcionando a capacidade de entender a
realidade e situar-se diante das questões sociais, econômicas e políticas.
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