
LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: Uma apreciação sobre a abordagem de
Higiene/Doença para os estudantes das Séries Iniciais

Javan Sami Araújo dos Santos - CEDU/PPGECIM - UFAL [1]

Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Centro de Educação - CEDU

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática - PPGECIM

Eixo Temático (20): Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza.

RESUMO

O trabalho ora apresentado investigou como os livros didáticos (LD) trazem a abordagem do Ensino de
Ciências para os alunos das Séries Iniciais (do 1º ao 5º Ano) concernente ao conteúdo de
Higiene/Doenças. Diante do exposto, analisaram-se as questões teóricas; os erros conceituais; as
concepções de Ensino de Ciências; como também, se o livro didático está de acordo com as normas
científicas em torno da temática referida. Portanto, percebemos que as habilidades que o aluno utiliza para
dar sentido a sua preocupação com saúde estão diretamente relacionadas ao material que ele lê. Então,
não se trata somente das metodologias que o professor usa. Mas, de toda a abordagem que o livro
didático perpetua sem trazer a avaliação do uso destes livros com o conteúdo contextualizado na prática e
na construção do conhecimento de Ciências.

Palavras-chave: Livro Didático. Ensino de Ciências. Séries Iniciais (1º ao 5º Ano).

RESUMEN

El trabajo que aquí se presenta investigó cómo los libros de texto (LD) com enfoque para la enseñanza de

las ciencias a los alumnos de los primeros grados (1º a 5º Año) sobre el contenido de la

Higiene/Enfermedades. Por lo tanto, se analizaron los aspectos teóricos, errores conceptuales, las

concepciones de la educación científica, también, si el texto se ajusta a los estándares científicos en torno

al tema anterior. Por lo tanto, nos encontramos con que las habilidades que el alumno utiliza para dar

sentido a su preocupación por la salud están directamente relacionados con el material que lee. Así que no

sólo los métodos que utiliza el profesor. Pero todo el enfoque que perpetúa el libro de texto sin traer la
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evaluación de la utilización de estos libros con contenido contextualizado en la práctica y Ciencias de

construcción de conocimiento.

Palabras-clave: Libro de texto. Enseñanza de las Ciencias. Serie Inicial (1º ao 5º Año).

INTRODUÇÃO

O trabalho ora apresentado pretendeu averiguar, como os livros didáticos trazem a abordagem do ensino

de Ciências para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, em específico, realizou-se uma

reflexão sobre o conteúdo de Higiene/Doenças. Sendo assim, para se estabelecer os seguintes critérios

deste trabalho, lançamos mão à leitura de cinco Livros Didáticos (LD): três da “Vivência e Construção -

Editora: Ática e dois da coleção “É a hora de aprender” - Editora: Scipione”, que foram os materiais

propostos.

Para uma discussão relevante deste trabalho, desenvolveu-se uma dinâmica de confrontação dos Livros
Didáticos referidos anteriormente, no sentido de transluzir a diferenciação da abordagem dos conteúdos e
metodologia trazidos por eles no seu contexto histórico, e posteriormente, a análise do que se apresenta
nestes livros como Saberes para o Ensino e Aprendizagem de Ciências.

O conteúdo sobre Higiene/Doenças tem um papel muito importante no sentido de expressar os cuidados
com a saúde, o corpo e o meio, consequentemente, orienta o indivíduo durante o processo de sua vida.
Diante disto, neste trabalho, trazemos algumas questões teóricas relativas à Higiene/Doenças e de como
verificar erros conceituais; de investigar a qual concepção de Ensino de Ciências o livro se adéqua; de
analisar se o livro didático está de acordo com as pesquisas científicas em torno da temática escolhida e
buscar elementos que indiquem uma preocupação com a diversidade cultural (sem preconceitos e
esteriótipos).

Portanto, uma ideia básica está presente em quase todas as análises dos Livros Didáticos. Até porque, há
a compreensão de que a Tendência Tradicional configura-se em todos os Livros Didáticos, mas não
podemos generalizar, pois esta tendência encontrada nos livros didáticos se apresenta com intensidades
diferenciadas: uns mais explícitos limitando-se a mera cópia e repetição, e outros, mesclam com
atividades extra-livros e discussão participativa com os alunos que de forma dinâmica são propositadas a
realizarem experimentos.

Deste modo, os professores devem explorar em suas aulas as capacidades intelectuais dos estudantes e
diversificar os métodos de ensiná-las. Uma vez que, somente desta forma, os docentes poderão contribuir
com a aprendizagem dos discentes e a melhoria da boa qualidade para o Ensino de Ciências.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO LIVRO DIDÁTICO SOBRE HIGIENE/DOENÇAS NAS SÉRIES
INICIAIS (1º AO 5º ANO)

LIVRO DÍDÁTICO 1:

Livro Didático (LD): “Vivência e Construção” - Editora: Ática

O referido LD apresentado, na unidade I, demonstra uma imagem acompanhada de uma pergunta. A ideia

é orientar a discussão do tema e permitir que todos os alunos falem sobre o que já sabem. Sendo assim,

nas páginas 86 e 87 a pergunta é a seguinte: Por que essas crianças estão banguelas

A abordagem da temática é bastante interessante, pois traduz a necessidade de intervir na higiene bucal
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das crianças, como também, realizar a aprendizagem e conhecimento dos nomes dos dentes e suas
funções. Contraditoriamente, o conteúdo leva ao aluno a acreditar que os restos de alimentos deixados na
boca podem alimentar outros pequenos seres vivos. Mas, isso de acordo com a leitura de um artigo da
Pesquisa Brasileira Odontoped Clin Integr (2009) é equivoco textual.

É notória a sugestão de propor uma atividade que contextualiza a criança e sua arcada dentária (p. 93).
Neste exercício percebe-se a orientação pedagógica de subsidiar o aluno a realizar uma autoavaliação, que
consequentemente, o faz atingir a prática da higienização dos dentes (p. 97) que descreve o modelo de
como escovar os dentes.

Nesta mesma unidade há uma entrevista (p. 98) de cunho didático para vislumbrar o discente sobre a
maneira de reconhecer a profissão de dentista e distinguir melhor o trabalho desses profissionais, como
também, saber como eles nos ajuda cuidar dos nossos dentes.

Diante do exposto, vale salientar a importante advertência dos dentistas [nesta mesma página] “Devemos
cuidar bem de nossos dentes e de nossos hábitos alimentares para evitar cáries”. Percebe-se que a
orientação didática é introdutória e investigativa, pois subsequentemente apresenta questões
esclarecedoras, como: o que faz um dentista As crianças devem ter medo de ir ao dentista O que uma
criança pode fazer para ter dentes saudáveis

De acordo com a Pesquisa Brasileira Odontoped Clin Integr (2009), confirmamos nossa análise quando,

o conteúdo é em sua maioria motivacional, trabalhando o reconhecimento da
troca dos elementos dentários e das funções dos diferentes grupos dentais. Há
instrução de escovação através de fotografias e entrevistas com um dentista.
Aborda a existência de cárie, mas erroneamente diz que restos de alimentos
ficam entre os dentes e que servem de alimentos para os seres muito pequenos
que prejudicam os dentes. Sua classificação no Guia do PNLD é recomendada.

Contudo, acreditamos que além dos dentes, outras coisas mudam no nosso corpo com o passar do tempo
e precisa ser problematizado, assim como os dentes são ossos, o esqueleto humano também é, porém,
para não provocar nas crianças uma tendência tradicionalista da memorização e repetição de conteúdos
adquiridos com o passar do tempo, é necessário contextualizar.

LIVRO DÍDÁTICO 2:

Livro Didático (LD): “Vivência e Construção” - Editora: Ática

O segundo livro didático de Ciências analisado da coleção “Vivência e Construção” é direcionado ao 3º Ano.

A capa traz um design agradável, com imagens correlacionadas aos temas que serão trabalhados. Além

disto, os autores (Rogério G. Nigro e Maria Cristina da C. Campos) são mestres em Biologia, pesquisadores

em Ensino e Aprendizagem de Ciências e assessores de escolas particulares, isto é, especialistas na área.

Ao observarmos o sumário, as temáticas estão organizadas em seis unidades: “Animais invertebrados”,
“Animais vertebrados”, “O que comer”, “Descobrindo a química”, “Luz, sombras e horas”, “Invenções e
transportes”. Neste sentido, a nossa temática central de análise não está organizada de forma explícita;
todavia, ainda que sintaticamente, algumas questões ligadas à “Higiene e Doenças” aparecem nas
entrelinhas.

Na primeira unidade do livro, intitulada: “Animais invertebrados”, localizamos algumas páginas (p.16 e 17)
explanando sobre aranhas e escorpiões, acompanhadas de fotos destes insetos. Os textos explicativos
tratam dos locais em que estes insetos vivem, recomendações preventivas, consequências da picada e
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possibilidades de ação após encontrar ou receber a picada de um destes insetos.

No contexto do LD (p. 39) pode-se visualizar o tópico “Os pequenos animais e a nossa saúde”. Neste caso,
os autores convidam os leitores a estudar “três animais que podem incomodar bastante”. A atividade
subsequente a este convite é composta de três questões. A primeira refere-se à troca de ideias com os
colegas, desenho e escrita no caderno a respeito do que as crianças sabem sobre pulga, piolho e
carrapato. A segunda propõe a leitura de um esquema. Já, a terceira, solicita que as crianças montem um
esquema no caderno utilizando as palavras: pulga, piolho, carrapato, inseto e aracnídeo. Pode-se inferir
que, em virtude da proposta, os estudantes copiarão no mínimo 50% da resolução precedente, tendo em
vista a repetição de palavras utilizadas e à semelhança da proposta. Tal fato nos remete ao que MELO
apud FIREMAN [s.d.] explanam a respeito do ensino tradicional, pois,

antes da década de 60, o que predominava nas escolas era o ensino tradicional,
voltado para a transmissão de conteúdos, para uma educação elitista. Os
métodos baseavam-se na exposição verbal do conteúdo e/ou demonstração. A
ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas, na memorização
visava disciplinar a mente e formar hábitos. Além disso, passava-se a idéia de
que a capacidade de assimilação da criança era idêntica à do adulto, apenas
menos desenvolvida.

Logo, a terceira atividade poderia ter sido elaborada em outro formato, extrapolando a mera cópia, sendo
mais atrativa e reflexiva, por exemplo: uma cruzadinha, jogos de charadas, entre outros.

Ainda com relação à página 39, é importante destacar a presença de ilustrações, apenas, de crianças
conversando sobre parasitas. No entanto, pode-se entender que os autores se preocuparam em
demonstrar que as crianças são sujeitos que possibilitam uma interação no diálogo, porém a limitação na
ilustração de crianças na discussão desta temática pode proporcionar uma leitura equivocada: a de que só
as crianças podem ser vítimas de piolhos e outros parasitas.

Em sequência, apresentou-se um texto intitulado “Seres que incomodam” referindo-se as pulgas,
carrapatos e piolhos. Nesta perspectiva, destacaram-se características gerais destes animais, bem como,
medidas profiláticas e de tratamento.

Na página 44, apresentou-se um exercício retomando a discussão sobre os três insetos parasitas
destacados anteriormente; todavia, as atividades são muito semelhantes às propostas nas páginas
precedentes, as quais envolviam desenho, leitura de esquema e escrita no caderno. Uma alternativa
interessante seria apresentar situações do cotidiano, que envolvessem as ações dos parasitas e pedir para
o estudante propor soluções e não restringir a temática a questões repetitivas.

Na Unidade 2 não encontramos nenhuma relação da temática abordada (“Animais vertebrados”) com a
questão da Higiene e Doenças.

Vale destacar que o livro analisado possui um padrão para correlacionar alguns estudos ao tema “Higiene
e Doenças”, que consiste no seguinte: alguns comentários são expostos em quadros de cor “bege” ao final
de algumas páginas. Geralmente, estes comentários vêm em forma de alertas, como na unidade 3 (“O que
comer”), a qual no final da página 94 incentiva a ação de lavar frutas e verduras em água corrente e
colocar em uma mistura com gotas de vinagre ou limão, justificando as razões destas práticas.

Na unidade 4, em meio aos estudos e experiências sobre produtos químicos, de forma isolada, ao final de
duas páginas (p.129 e p.145), são feitos alertas, respectivamente, sobre: o cuidado com produtos de
limpeza e lembrete para a escovação após a ingestão de doces.

A última unidade “invenções e transportes” destinou a página 203 a uma explicação envolvendo a mochila
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(enquanto invenção humana) à saúde. Assim, mostrou-se uma tabela relacionando idades de crianças ao
peso máximo recomendado para se carregar em uma mochila, bem como, ilustrações sobre as posições
corretas e incorretas dos ombros e da coluna.

Como já foi mencionado inicialmente, este livro não dedicou um capítulo específico às questões sobre
Higiene e Doenças, mas estas aparecem nas entrelinhas e frequentemente de forma pontual e sintética;
geralmente, com a “roupagem” de lembretes e pequenas regras.

Os conceitos relacionados à “Higiene e Doenças” são claros, alguns em forma direta e outros
indiretamente. Inclusive, vale ressaltar que ao final do livro existe um glossário estruturado segundo a
ordem alfabética e acompanhado de fotos correlatas a algumas palavras presentes em cada página.

A linguagem e as imagens utilizadas não transmitem discriminações e preconceitos sociais e culturais. Ao
longo do livro, existem atividades de diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes, experiências,
elaboração de esquemas, exercícios de “cópia” e estímulo à oralidade, que podem ocorrer tanto individual
quanto coletivamente.

De acordo com os PCNs (1997, p. 47), podemos destacar alguns objetivos, no ensino de Ciências Naturais,
verificados no livro analisado:

Organizar e registrar informações por meio de desenhos, quadros, esquemas,
listas e pequenos textos, sob orientação do professor; Comunicar de modo oral,
escrito e por meio de desenhos, perguntas, suposições, dados e conclusões,
respeitando as diferentes opiniões e utilizando as informações obtidas para
justificar suas idéias; Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde,
em relação à alimentação e à higiene pessoal, desenvolvendo a responsabilidade
no cuidado com o próprio corpo e com os espaços que habita.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Ciências para as séries iniciais do 1º ao 5º Ano não são
leis, mas constituem-se como referenciais para o trabalho pedagógico.

Com relação aos objetivos citados anteriormente do ensino de Ciências para o primeiro ciclo, os temas
transversais, também podem subsidiar a os conteúdos relacionados à Saúde, pois desta forma a
compreensão dos assuntos serão contextuais e possibilitarão a continuidade de ensinos pertinentes ao
tema proposto: Higiene/Doenças, que não dicotomizam.

LIVRO DÍDÁTICO 3:

Livro Didático (LD): “Vivência e Construção” - Editora: Ática

O livro de ciências analisado pertence ao 4º Ano – “Coleção vivência e construção”, dos autores Rogério G.

Nigro e Maria Cristina da C. Campos da editora Ática, 2004. O livro está dividido em 6 unidades, mas

apenas a unidade 3 contempla a temática “Higiene/Doenças” a partir dos estudos sobre Água e

abastecimento. Enfatizam as questões de preservação da água, o caminho percorrido por ela até chegar às

casas e de uma forma mais discreta (pois, não aprofunda discussões a respeito) as doenças causadas pela

água poluída.

Os autores iniciam a unidade com a seguinte pergunta: Como temos cuidado da água E ao longo do
capítulo traz várias ilustrações com fotos e desenhos, nos quais são predominantes a presença de crianças
fazendo uso da água, tais ilustrações, traz situações do cotidiano do aluno, assim, possibilita o
reconhecimento e entendimento do que acontece em cada situação relacionando-as ao meio em que este
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está inserido. Traz apenas pequenos textos, nos quais se verificam certa ausência de conceituação.

Os termos desconhecidos que aparecem não são explicados, somente traz um quadrinho orientando o
aluno a procurar o dicionário.

Propõe atividades que levem o aluno a refletir pedindo que opinem a respeito da temática e os problemas
causados pelo homem ao meio ambiente. Apresentam muitas ilustrações para que o aluno observe-as,
discuta com os colegas e em seguida copiem no caderno suas impressões. Entretanto, também existem
atividades de mera cópia; o aluno nem precisa pensar muito, pois, é só olhar o texto, que as respostas
solicitadas estão destacadas.

Embora essas atividades tradicionais de cópia apareçam fortemente, o livro não se restringe a elas,
propondo atividades que levam o aluno a pensar e desenvolver habilidades como a produção de textos em
murais com histórias em quadrinhos a respeito da temática abordada.

O conteúdo enfatiza as questões como recomendações a serem seguidas pelos alunos para uma boa
qualidade e preservação da água, trazendo curiosidades, tais como: quantos litros de água são
desperdiçados quando escovamos os dentes com a torneira meio aberta, entre outras.

Em sua maioria as atividades são propostas para serem realizadas em grupo, através de discussões com
os colegas. Além disso, também foram observadas no livro atividades práticas, ou seja, experiências
propostas aos alunos mostrando as formas de separação de misturas, a simulação de uma rede de
distribuição de água para que eles observem e escrevam no caderno as hipóteses levantadas.

De acordo com Fireman et al [s.d], tais experimentos lançam mão de procedimentos didáticos como a
estratégia por analogia, a qual se baseia em pesquisas científicas, não levam em conta os conhecimentos
prévios dos alunos, utiliza textos com conceitos prontos, analisa e aplica comparando as situações. Nessa
estratégia é essencial o papel do professor como mediador da aprendizagem. Utilizando estratégias
análogas, o professor pode trabalhar com a interdisciplinaridade, possibilitando ao aluno uma
aprendizagem significativa, adquirindo conhecimentos, a partir de comparações, abordando conceitos,
experimentando e vivenciando as mais diversas situações.

Os PCNs 1997 (p. 69) trazem a recomendação de que se façam esses tipos de experimentos em relação à
distribuição de água por meio de redes de abastecimento; mostra que pode ser trabalhada com a
construção de maquetes (p.111) em que se represente todo o processo: da captação à chegada da água
às casas, no caso do livro avaliado (p. 108-110) as experiências com garrafas pet foram usadas para
simular a rede de distribuição e abastecimento de água.

No geral, o livro está estruturado com muitas imagens e trazem apenas pequenos textos. Possui
atividades para que o aluno desenvolva individualmente e faça discussões em grupo para, em seguida,
copiar no caderno suas impressões, também solicitam que façam apenas a cópia de fragmentos do texto.
Além disso, por meio das experiências, o aluno observa e aprende, na prática, o que está estudando, pois,
segundo Mohr 2000 (p. 92), “a aprendizagem é mais eficiente à medida que os conteúdos e sua forma de
apresentação se identificam com situações e experiências vividas pelo aluno”. E isso está posto, também
por meio das ilustrações presentes no livro.

De acordo com Mohr 2000 (p. 92), os conteúdos de saúde e doença são influenciados e condicionados por
fatores do ambiente, e é essencial que tenham um enfoque ecológico inserindo o homem como parte do
ecossistema. No decorrer da unidade 3, os autores enfocam esse fator interligado as questões a respeito
da água e os problemas causados por ela com situações, nas quais o papel do homem no ambiente é
fundamental.

É um livro rico em ilustrações, porém, pobre em textos e conceituação. Não aprofunda os conteúdos e
requer que os alunos tenham um conhecimento prévio muito amplo sobre as temáticas. Pode-se
considerar que este capítulo do livro está de acordo com a realidade do aluno, por ser um tema universal
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(relacionado à questão do desperdício e doenças causadas pela poluição) e, cujo tratamento dado se
adéqua as mais variadas regiões, ressalvando-se que a temática poderia ser mais trabalhada,
aprofundando discussões e trazendo variadas formas de captação da água, tais como poços artesianos,
chuvas e etc., pois, a depender do local, são as únicas formas de captação da água, como também
apresentar mais doenças e suas respectivas formas de prevenção.

Embora os PCNs 2007 (p.73) digam que é importante que os alunos estudem as doenças causadas pela
água e seus principais sintomas, modos de contágio e prevenção, em conexão com o tema transversal
Saúde, o presente livro dá um enfoque superficial e insuficiente acerca destas questões, trazendo apenas
algumas doenças sem dar muitos detalhes a respeito.

Em suma, é importante destacar a presença de atividades que contemplam a aquisição de conhecimentos
por meio da análise de situações estimulando a iniciativa dos alunos, dentre as quais identificamos as
atividades extra-livro (experiências, mural com histórias em quadrinhos), respostas abertas (atividades
que requerem a opinião dos alunos relatando suas experiências). No que se refere à conceituação deixa
insuficiente, em se tratando de doenças causadas pela água contaminada. Há uma boa parte de conceitos
implícitos em relação à preservação da água. Contudo, o livro não apresenta um aprofundamento na
temática Higiene/Doenças.

LIVROS DÍDÁTICOS 4 e 5:

Livro Didático (LD): “É a hora de aprender” - Editora: Scipione

A coleção “É a hora de aprender” de Maria Eugênia Bellucci e Luiz Gonzaga Cavalcante da editora Scipione

é composta por livros que integram 2 disciplinas, na primeira parte estudos sociais e na segunda ciências

ou ciências e programa de saúde. Esta última foi objeto de análise em dois livros didáticos desta coleção, a

4ª edição de 1986 do 4º Ano e a 9ª edição de 1998 do 5º Ano. A escolha de antigos livros didáticos como

estes visa uma comparação com os atuais nos mais variados aspectos, como: conteúdo, conceito,

exercícios e ilustrações.

No geral, os livros possuem características idênticas, desde a capa que é igual (mudando apenas a cor) e a
predominância de atividades com perguntas diretas do texto, exigindo apenas a cópia das respostas e de
ilustrações em forma de desenho. Observa-se que os livros diferenciam-se na segunda parte, já que no do
4º Ano, esta é apenas reservada a disciplina ciências, enquanto no do 5º Ano, encontra-se também a
disciplina programa de saúde.

Este texto expõe uma análise didática da temática: “Saúde e Doenças” encontradas na disciplina ciências.
Nesse contexto, o livro destinado ao 4º Ano, traz os seguintes assuntos voltados a esse tema: A água,
Noções de Saneamento Básico e Verminoses. Nos três casos há uma definição do tema no começo do
texto de forma explícita.

No capítulo 2, a água é localizada através de um desenho do mapa mundi e há uma explicação insuficiente
sobre sua composição e importância na vida das pessoas. Além disso, expõe três características diferentes
da água e maneiras de purificá-la. No capítulo 8, o conceito sobre saneamento básico resume-se a
explicação de três serviços oferecidos a sociedades, são eles: O tratamento da água, a rede de esgotos e a
coleta de lixo.

No capítulo 9, o conceito de verminose é explicado e em seguida exemplificado por meio das principais
vermes existentes e de figuras em forma de desenho sobre as mesmas. Estas, em sua maioria, trazem
crianças como exemplos ou adultos caracterizados como “caipiras”, de chapéu de palha e calças
remendadas. Ou seja, as ilustrações são inadequadas e estereotipadas, sem preocupação com a
diversidade cultural e expondo o problema de forma incorreta passando para os alunos a idéia de que
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somente crianças ou pessoas simples podem adquirir esta doença. Nesse sentido, apesar de conceituar
verminoses corretamente de forma cientifica e ter o enfoque sanitário de caráter preventivo, o livro traz
algumas falhas, como a seguinte expressão: “A transmissão da verminose é feita pelos ovos dos
vermes...” (p. 99). De acordo com Morn (2000) no artigo “análise do conteúdo de saúde em livros
didáticos” esta afirmação demonstra que os autores não entendem a diferença entre agente etiológico e
formas de transmissão.

O livro destinado ao 5º Ano traz os seguintes capítulos sobre a temática Higiene e Doenças: Saúde física,
Mental e Participação social, Saneamento Básico e Agravos à saúde dos seres vivos.

O capitulo 7, expõe em forma de tópicos pouco explicativos atitudes que devemos ter para uma boa saúde
física e mental e viver bem na sociedade. Nesse sentido, assim como no livro do Ano anterior há um
enfoque sanitário preventivo, pois incentiva uma alimentação sadia, o cuidado com o corpo, laser, prática
de esportes entre outros, sendo essas ações recomendadas tanto de cunho individual como coletivo. Não
foram observados erros conceituais, porém percebe-se que o autor dá mais importância ao incentivo de
uma vida saudável do que trazer explicações aprofundadas sobre o assunto.

No capítulo 8, a definição de saneamento básico é parecida com a da série anterior. Entretanto, há um

aprofundamento dos conceitos que continuam sendo apresentados através de exemplos que são

explicados ao longo do texto. Não foram observados erros conceituais, porém o termo “fossas sépticas” (p.

285) que é um termo desconhecido não é bem explicado. O texto ensina a prevenir doenças através do

tratamento da água, do cuidado com o lixo e com os esgotos para proteger as casas e as cidades, tendo

suas ações requeridas e recomendadas de forma, tanto individual como coletiva, havendo preocupação

com o meio ambiente.

O capítulo 9, sobre os agravos a saúde dos seres vivos traz os itens doenças e verminoses. O texto define

vírus, bactérias e protozoários como se fosse a mesma coisa: “Seres vivos muito pequenos” sem mostrar

suas diferenças conceituais, apenas dando exemplos de algumas doenças que causam. Outras expressões

errôneas encontradas no texto: “São transmitidas [...] por vírus, bactérias e protozoários”, “São

transmitidas por parasitas maiores, que são os vermes” (p. 186), assim como na série anterior, os autores

não demonstram saber a diferença entre agente etiológico e formas de transmissão.

Além disso, o texto explica que “as doenças são adquiridas” (p. 186) por contato direto e indireto, essa
expressão dificulta a compreensão das crianças, pois as mesmas passam a entender que todas as doenças
são contraídas da mesma forma, diferenciando apenas pelo contato com a pessoa doente ou por objetos
usados por ela. Sendo assim, excluem-se doenças genéticas e outras que não são adquiridas por meio de
contato físico e nem por objetos contaminados. Além disso, ensina as crianças implicitamente a evitar o
contato com pessoas doentes, pois podem ser infectadas.

Como então os alunos irão se comportar diante de pessoas hemofílicas, diabéticas, hipertensas, cardíacas
e que tem outro problema que não se adquire com contato direto e indireto como outro Apesar de não
alcançar esse objetivo em todos os sentidos, o enfoque sanitário do capítulo também é preventivo, pois
incentiva a tomar vacinas e a uma boa alimentação. O item verminose não evolui quase em nada da série
anterior, explicando o assunto com praticamente o mesmo texto e os mesmos tipos de vermes, somente
mudando as ilustrações.

De uma forma geral, os exercícios encontrados nos dois livros são de fixação, com apenas perguntas
diretas nas quais as crianças copiam elementos identificados visualmente, não tendo a oportunidade de
analisar o conteúdo e opinar sobre o mesmo, sem que haja uma problematização do tema o que faria os
alunos pensar, evoluindo conceitualmente. De acordo com os PCNs (1997, p. 28), os alunos devem ser
“convidados a expor suas ideias para explicar determinado fenômeno e a confrontá-las com outras
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explicações, eles podem perceber os limites de seus modelos e a necessidade de novas informações;
estarão em movimento de ressignificação”.

Sendo assim, esses exercícios voltam-se a memorização de conteúdos [tendência tradicionalista], sendo

depositados de forma mecânica [tendência tecnicista] na mente dos estudantes. Diferente do que

recomenda os PCNs (1997, p. 28) que afirmam: “Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem

significa afirmar que é dele o movimento de ressignificar o mundo, isto é, de construir explicações

norteadas pelo conhecimento científico”.

Além disso, a interação entre as crianças não é estimulada, já que todas as atividades são individuais.

Nessa perspectiva, entende-se que a concepção de ensino destes livros adéqua-se ao modelo tradicional,

já que há uma preocupação em transmitir conteúdo, sendo os conhecimentos prévios dos alunos

ignorados e seu cotidiano pouco trabalhado nos textos e inexistente nas atividades propostas.

CONCLUSÃO

Uma ideia básica está presente em quase todas as análises dos Livros Didáticos. Até porque, há a

compreensão de que a Tendência Tradicional configura-se em todos os Livros Didáticos, mas não podemos

generalizar, pois esta tendência encontrada nos livros didáticos se apresenta com intensidades

diferenciadas: uns mais explícitos limitando-se a mera cópia e repetição, e outros, mesclam com

atividades extra-livros e discussão participativa com os alunos que de forma dinâmica são propositadas a

realizarem experimentos.

Em se tratando da análise dos Livros didáticos antigos, apresentados neste trabalho, verificou-se uma
maior incidência de erros conceituais, como também, uma valorização do preconceito dos sujeitos que
residem em espaços rurais. Sendo assim, os docentes necessitam despertar para um olhar mais didático e
condicionar suas atividades no respeito a todos sem distinção de lugar, pois se percebe que se a categoria
não problematizar os conteúdos, a realidade dos alunos a mera perpetuação dos esteriótipos pode
continuar.

Está presente nos três primeiros livros analisados a metodologia de como ensinar o conteúdo de forma
dinâmica (com algumas ressalvas), em se tratando de Higiene/Doenças, pois é perceptível nos Livros
didáticos da Editora Ática, nos quais há uma parte que trata de despertar a compreensão dos conteúdos a
partir da relação com o cotidiano.

Percebemos que as habilidades que o aluno utiliza para dar sentido a sua preocupação com saúde estão diretamente
relacionadas ao material que ele lê. Então, não se trata somente das metodologias que o professor usa. Mas, de toda a
abordagem que o Livro Didático perpetua sem trazer a reflexão do uso deste conteúdo na prática e construção do
conhecimento de Ciências. E mais, compreendesse que nas obras estão inseridas, mesmo que de forma efêmera,
tendências pedagógicas que permitem uma boa aprendizagem no Ensino da Ciência. Demonstrando assim, que realizar
apreciação em livros didáticos pode ser excelentes instrumentos para o aperfeiçoamento contínuo do Ensino de Ciências
e que os professores podem mediar (destaco aqui o termo mediar para acrescentar que essas mediações correspondem
às contribuições de Vygotysk sobre a ZDP), pois o teórico, o segredo é tirar vantagem das diferenças e apostar no
potencial de cada aluno. Portanto, os professores devem explorar em suas aulas as capacidades intelectuais dos
estudantes e diversificar os métodos de ensiná-las. Uma vez que, somente desta forma, os docentes poderão contribuir
com a aprendizagem dos discentes e a melhoria da boa qualidade para o Ensino de Ciências.
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