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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar os aspectos etnobotânicos em seis livros didáticos 

(LDs) de Biologia para o Ensino Médio, aprovados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD)/2018. A problemática central desta pesquisa encontra-se fixada na 

presença da Etnobotânica nos textos dos LDs, considerando este material como uma 

expressão do currículo prescrito que influencia e, por vezes, determinam a seleção e 

organização dos conteúdos abordados no ensino de Botânica. Na seleção dos LDs foram 

considerou-se aqueles com maior número de aquisição pelo FNLD/2018 associado à 

possibilidade de localização em versão digital ou impressa. A coleta de dados nas fontes foi 

fundamentada, principalmente, pela análise de conteúdo de Bardin (2011) através de 9 

categorias: Botânica no cotidiano; conhecimentos populares; conceito de Etnobotânica; 

relação com plantas medicinais; relação com plantas ornamentais; relação com plantas 

místicas; relação com plantas alimentares; relação com plantas tóxicas; produção de 

utensílios e/ou cosméticos. O maior número de categorias foi presente nos textos 

complementares (TC) e iniciais (TI), e a menor frequência de categorias nos textos de 

exercícios (TE) e principais (TP). Percebe-se a marginalização da Etnobotância na 

abordagem Botânica prescrita no material didático. É notável ausência ou a presença de 

aspectos etnobotânicos de maneira reducionista, apresentados como um “apêndice” de 

curiosidade para os professores e alunos. A Etnobotânica quando presente nos LDs mostra-

se como um instrumento capaz de fazer os alunos compreenderem as relações históricas e 

culturais que os seres humanos detêm com as plantas. Sendo assim, um caminho possível 

para se pensar o ensino de Botânica, sobretudo, para seus fins sociais para, com isso, construir 

uma aprendizagem acadêmica de botânica. 

Palavras-chave: Etnobotânica. Ensino de Botânica. Ensino Médio. Livros didáticos. 

 

 

ABSTRACT 

The research aims to analyze the ethnobotanical aspects in six biology textbooks (LDs) for 

high school, approved by the National Textbook Program (PNLD) / 2018. The central 

problem of this research is fixed in the presence of Ethnobotany in the texts of the LDs, 

considering this material as an expression of the prescribed curriculum that influences and, 

sometimes, determines the selection and organization of the contents covered in the teaching 

of Botany. In the selection of LDs, those with the highest number of acquisitions by FNLD / 

2018 associated with the possibility of localization in digital or printed version were 

considered. The collection of data in the sources was mainly based on the content analysis of 

Bardin (2011) through 9 categories: Botany in daily life; popular knowledge; concept of 

Ethnobotany; relationship with medicinal plants; relationship with ornamental plants; 

relationship with mystical plants; relationship with food plants; relationship with toxic plants; 

production of utensils and / or cosmetics. The largest number of categories was present in the 

complementary (TC) and initial (TI) texts, and the lowest frequency of categories in the 

exercise (TE) and main (TP) texts. It is noticed the marginalization of Ethnobotance in the 

Botanical approach prescribed in the didactic material. There is a notable absence or presence 

of ethnobotanical aspects in a reductionist way, presented as an “appendix” of curiosity for 

teachers and students. Ethnobotany when present in LDs is shown as an instrument capable 

of making students understand the historical and cultural relations that human beings have 

with plants. Thus, a possible way to think about teaching Botany, above all, for its social 

purposes, thereby building academic learning in botany. 

 

Keywords: Ethnobotany. Botany teaching. High school. Didatic books. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha pela temática de pesquisa sobre os livros didáticos (LDs) para o ensino de 

Biologia, em espacial ao ensino de Botânica, surgiu a partir das experiências adquiridas 

durante a Residência Pedagógica no Instituto Federal do Piauí, (IFPI), Campus Zona Sul. 

Nas regências do Ensino Médio tornou-se perceptível as desmotivações dos alunos frente aos 

conteúdos curriculares de Botânica em função de dois aspectos centrais. O primeiro refere-

se ao excesso de termos técnicos usados nos estudos botânicos tornando a linguagem 

científica uma barreira na promoção de uma aprendizagem não mecanizada. O segundo ponto 

consiste em uma visão de deslocamento dos alunos acerca do universo botânico, de tal forma 

que transcrevem que não há relações históricas, teóricas e práticas das plantas com os 

humanos. É como se a Botânica fosse um universo paralelo ao cotidiano e, portanto, 

exclusivo para fins acadêmicos na sala de aula. 

O ponto de partida consiste, então, em análises da Etnobotânica para o ensino médio 

no currículo prescrito proposto pelos LDs. Para tal, direciona-se olhares para os LDs de 

Biologia, razões das experiências práticas como o principal, por vezes, único material de 

informações botânicas presente na cultura escolar, nas práticas de ensino e aprendizagem no 

Ensino Médio. Além disso, pelas razões expressas nos estudos de LDs do material como 

expressão do currículo oficial, funcionando como uma guia de seleção e organização dos 

conteúdos curriculares que devem fazer parte dos conhecimentos escolares. 

A pesquisa justifica-se, também pela necessidade da realização de estudos da 

Botânica nos LDs. Como sinalizado anteriormente, não há uma continuidade de pesquisas, 

em nível de mestrado e doutorado, direcionadas aos aspectos etnobotânicos nos LDs. O 

estudo, então, proporcionará um diagnóstico atualizado da temática no campo de pesquisa de 

ensino de Biologia nos LDs, fornecendo subsídios, sobretudo teóricos, das potencialidades 

para melhorias no ensino de Botânica no nível médio, em especial para os processos de 

formação inicial e/ou continuada de professores de Biologia. 

A Botânica é uma das áreas mais tradicionais das Ciências Biológicas sendo herdada 

da História Natural. Seu ensino na Educação Básica remete aos primórdios da escolarização 

das disciplinas escolares científicas, sobretudo, da Biologia para o Ensino Médio no país. As 

marcas da cientificidade estão fortemente presentes no ensino de Botânica, a medida em que 

seus conteúdos gravitam, em especial, pelas finalidades acadêmicas nas nomenclaturas, 

taxonomias, anatomia, termos científicos e nos processos reprodutivos das espécies e filos 

do reino Plantae.  
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Para Krasilchik (2008), a linguagem técnica de determinadas áreas da Biologia 

dificulta os processos de ensino e aprendizagem, mobilizando um afastamento dos alunos 

perante os conteúdos, que passam a ser vistos, representados e significados apenas como 

conhecimentos carregados de nomes científicos de difícil escrita, pronuncia e interpretação. 

Sobretudo, quando colocados diante dos contextos sociais dos alunos.  

No ensino da Botânica há estes desafios. Tais barreiras didáticas precisam ser 

superadas para melhorias na aprendizagem do universo botânico, principalmente, quanto há 

processos de desenvolvimento dos confrontos entre os conhecimentos escolares e populares, 

como exemplo, o uso das plantas pela sociedade na alimentação, ornamentação, medicina, 

produção de utensílios e cosméticos, como uma forma de inserir os alunos nas 

contextualizações e aplicações necessárias para compressões das plantas diante de suas 

finalidades acadêmicas e sociais. 

Uma maneira de tornar a Botânica atrativa e estudá-la a partir dos conhecimentos 

populares dos alunos é a Etnobotânica, ciência interdisciplinar que busca estudar as relações 

da sociedade humana com as plantas para resgatar os conhecimentos e valores da flora; 

realiza aproximações entre as Ciências Biológicas e Humanas na preservação das plantas, 

resgate social de suas finalidades simbólicas (costumes, ritos, entre outros). Os estudos 

etnobotânicos, portanto, mais que inventários de espécies botânicas, contribuem socialmente 

para a conservação social dos valores culturais das plantas nas atividades humanas. 

Os estudos de Silveira e Farias (2009), Cruz, Joaquim e Furlan (2011), Siqueira e 

Pereira (2014), Merhy e Santos (2017) são exemplos de investigações que direcionam as 

potencialidades da Etnobotânica em práticas no ensino de Biologia em nível fundamental e 

médio. Contudo, percebe-se que “os estudos etnobotânicos relacionados à educação básica, 

são muito insipientes no Brasil” (SILVEIRA; FARIAS, 2009, p. 14). Portanto, há lacunas no 

campo de pesquisa de análise da Etnobotânica nos livros didáticos (LDs), recurso este 

indissociável da cultura escolar.   

Os LDs apresentam-se nas práticas de ensino e aprendizagem como um componente 

curricular e, por vezes, a única fonte de informações disponível aos alunos e professores. 

Correspondem a ponta do icerbeg quando se trata de material didático para o ensino de 

Biologia, sendo caracterizados como uma expressão da seleção cultural das políticas 

curriculares oficiais. Logo, é mais um motivo para direcionamento de olhares para análises 

dos LDs. 

Não obstante, os LDs de Biologia são frequentemente estudados nos cursos de pós-

graduação stricto sensu no Brasil. De forma resumida, uma pesquisa breve nos meses de 
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janeiro e fevereiro de 2019 utilizando os descritores “livro didático” and “ensino de biologia” 

por todos os campos da base de dados (título, assunto e autor) na Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações (BDTD) localizou 75 trabalhos. Dos trabalhos localizados, contabilizou-se 65 

dissertações e 10 teses, entre os anos de 2002 e 2018, dentro de um universo de 235 produções 

acadêmicas no país. Os critérios de inclusão destes trabalhos ocorreram por adotarem os LDs 

de Biologia como fontes primárias e/ou secundárias em suas investigações. 

Na distribuição das dissertações e teses (DTs), verifica-se os focos temáticos de 

análise de conteúdos curriculares com 53 trabalhos (=70,6%); seleção e uso com 12 (=16%); 

História e Filosofia da Biologia com 8 (=10,6 %); transposição didática com 3 (=4%) e 

História do Currículo com 2 (=2,6 %) das DTs produzidas entre 2002 e 2018. Logo, há uma 

priorização em pesquisas de cunhos de análises dos conteúdos curriculares nos LDs.            

Quanto a distribuição das análises dos conteúdos curriculares destaca-se que os 

conteúdos de Citologia e Eixos temáticos são os mais analisados apresentando 10 trabalhos 

cada (=18,8%). Em menor número são analisados conteúdos de Genética com 7 (=13,2%), 

Ecologia com 08 (=15,0%), Anatomia/Fisiologia Humana e Evolução com 06 (= 11,3%) 

cada, Zoologia com 03 (=5,6%) e Embriologia com 02 (=3,7%) dos trabalhos. Destaca-se 

que os conteúdos relacionados a Eixos Temáticos estão apresentadas de forma contínua e 

transversalmente nos currículos prescritos presentes nos LDs, incluindo por exemplo, temas 

como: Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), atividades práticas, saúde, gênero, divulgação 

científica, dentre outras. 

Uma reflexão interessante sobre a carência de estudos voltados para as áreas de 

Zoologia e Botânica podem ser decorrentes do próprio desenvolvimento da disciplina escolar 

Biologia que marginalizou suas áreas tradicionais herdadas da História Natural e centraliza-

se em seus ramos atuais das Ciências Biológicas, tais como Citologia, Genética, Evolução e 

Ecologia, que modernizaram e ressignificaram a ciência (MARANDINO; SELLES; 

FERREIRA, 2009). 

Portanto, nota-se uma carência de pesquisas direcionadas para análises dos aspectos 

etnobotânicos em LDs de Biologia para o Ensino Médio. A proposta de pesquisa, então, trata-

se, de um estudo que preencherá uma lacuna no campo de pesquisa de LDs de Biologia no 

Brasil. A partir destas reflexões iniciais, propõem-se análises das relações entre a cultura 

humana, no sentido antropológico, com as plantas, considerando suas atribuições, 

significados, representações e classificações deste recurso vegetal.  

A partir das reflexões iniciais, a pesquisa busca investigar a seguinte problemática: 

como os LDs de Biologia para o ensino médio, do Programa Nacional do Livro Didático 
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(PNLD)/2018, abordam aspectos etnobotânicos nas unidades curriculares dedicadas aos 

conteúdos de Botânica? Sendo assim, a pesquisa tem por objetivo geral analisar aspectos 

etnobotânicos presentes nas unidades curriculares dos conteúdos de Botânica dos LDs de 

Biologia do PNLD, em sua edição de 2018. Tendo como seguintes objetivos específicos:  

 

▪ Apresentar um “Estado da Arte” do campo de pesquisa sobre LDs de Biologia para o 

ensino no médio no Brasil, considerando as pesquisas nos programas de pós-

graduação stricto sensu; 

▪ Identificar as coleções didáticas de Biologia adquiridas pelo PNLD/2018 para compor 

a amostra do estudo. 

▪ Analisar a presença de referências da Etnobotânica nos conteúdos de Botânica 

analisados, demonstrando, de forma comparativa, as limitações das abordagens nos 

LDs; 

 

A monografia está dividida em Introdução, Referencial teórico, as quais, são 

abordados os conceitos de Etnobotânica e LDs para o ensino médio, como de aspectos 

direcionados ao ensino e aprendizagem de Botânica na educação básica. Segue com os 

resultados e discussões por dois artigos.  

O primeiro denominado “As pesquisas sobre livros didáticos de biologia no Brasil 

(2002-2018): uma análise das dissertações e teses” com o objetivo de analisar o campo de 

pesquisas sobre os LDs de Biologia, por meio de dissertações e teses. Este artigo tem por 

finalidade também situar as principais temáticas e focos pesquisa, como de delinear as 

contribuições das análises de aspectos etnobotânicos para o ensino de Botânica no país, por 

meio do campo de pesquisas sobre LDs de Biologia.  

O segundo e, último artigo, titulado “Análise de aspectos etnobotânicos em livros 

didáticos de Biologia para o ensino médio” com a pesquisa documental na compreensão 

qualiquantitativa da Etnobotânica nos conteúdos de Botânica em seis livros aprovados pelo 

PNLD/2018. Utilizou-se como critérios de análise: Botânica no cotidiano, conhecimentos 

populares, conceitos de Etnobotânica e relações com diversas plantas, sejam de cunhos 

medicinais aos cosméticos. Por fim, as considerações finais e anexos das normas das revistas 

científicas para a publicação dos artigos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As relações das plantas com as atividades humanas remota práticas milenares, 

estabelecendo capacidades de modificar o ambiente, como também de usá-las para seus 

diversos interesses sociais, econômicos e culturais. Ao logo da história da humanidade há 

acúmulo de informações, algo intrínseco do caráter sócio-histórico da natureza humana, 

repassado através das gerações. Dentre os conhecimentos empíricos sedimentados na 

população estão àqueles referentes às variadas utilizações das plantas no cotidiano das 

práticas humanas. 

Com o objetivo de estudar os conhecimentos e experiências das relações das plantas, 

os sujeitos e seus saberes agregou-se a Etnobotância. O termo surgiu em 1895 e foi utilizado 

pelo botânico americano William Harshberger ao estudar as práticas dos povos indígenas 

estadunidenses com as plantas. Posteriormente, o termo se popularizou e hoje é caracterizado 

com uma ciência dentro da Etnobiologia (FRANCO; NASCIMENTO; FERREIRA, 2011). 

Assim, “la etnobotánica, etimológicamente se refiere a las plantas útiles, del griego 

“botanon” y a las gentes o los pueblos, del griego “etnos”. Se trata por tanto de una disciplina 

que relaciona las plantas y la gente” (NÚÑEZ; CASTRO, 2006, p. 2).  

Certamente, a Etnobotância consiste na ciência complexa e múltipla que estuda as 

relações mútuas diretas entre a cultura humana com as plantas de seu meio, agregando os 

aspectos culturais, ecológicos, sentidos e significados desenvolvidos pelas práticas humanas 

sobre as plantas e o aproveitamento que se faz delas (ALBUQUERQUE, 2005). Portanto, 

concentra-se em estudos de caráter multidisciplinar, envolvendo áreas do conhecimento, por 

exemplo, da Ecologia, Antropologia e Bioquímica, no caráter filosófico e prático 

relacionados às relações do desenvolvimento humano com as plantas (HAMILTON et al., 

2003). 

 

A etnobotânica vem sendo definida como o estudo das sociedades humanas em 

suas relações com as plantas. É uma disciplina antiga em sua prática, mas jovem 

em sua teoria. A pesquisa etnobotânica cresceu na última década, especialmente na 

América Latina. Esse crescimento exigiu o entendimento da disciplina na sua 

diversidade teórico-metodológica, consequência do seu caráter interdisciplinar e 

necessidade da sistematização da mesma (FONSECA-KRUEL; SILVA; 

PINHEIRO, 2005, p. 97). 

 

A Etnobotância demonstra, então, a natureza integradora e interdisciplinar da 

diversidade vegetal nos fatores culturais, sociais, políticos, biológicos, econômicos que 

define a importância deste recurso vegetal na sociedade humana (OLIVEIRA et al., 2009). 
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No sentido mais detalhado, por exemplo, Núñez e Castro (2006) apresentam os sentidos 

concretos das plantas nas atividades humanas, tais como, alimentação, vestimentas, rituais 

sociais e religiosos, medicação, artesanatos e decorações, guerras através da síntese das 

substâncias presentes em plantas venenosas, combustíveis (biomassa) e na produção de 

utensílios domésticos (mobília, por exemplo) e cosméticos.   

Por isso, nas compreensões de Lópes, Martí e Rodrígues (2006, p. 240) “la 

etnobotância es una disciplina a cabalho entre la entnología y la botánica que estudia estos 

usos tradicionales (alimentación, artesanía, textiles, medicina, higiene, fuente de energía, 

caza y pesa, jardinería, lírica popular etc.)”. Neste aspecto, a Etnobotânica não se configura 

como algo endêmico, restrito apenas a um grupo social tendo em vista que, as utilizações das 

plantas estão contidas em atividades de diferentes classes sociais.  

Os estudos etnobotânicos tiveram sua gênese atrelada aos povos primitivos, 

sobretudo, indígenas. Porém, nos últimos anos há em curso o movimento, um deslocamento 

das pesquisas etnobotânicas para outras parcelas da sociedade, com olhares direcionados, por 

exemplo, aos quintais urbanos e suas potencialidades para o ensino de Biologia e Educação 

Ambiental (OLIVEIRA et al., 2009).  

A Etnobotânica quando transplantada para a Educação Básica encontra seus alicerces 

na disciplina escolar Biologia, considerando o nível médio, nos conteúdos curriculares de 

Botânica, estudados pelos alunos, historicamente, no 2º ano do Ensino Médio. Diante disso, 

é fundamental entender as características que cercam o ensino de Botânica para compreender 

o papel que a Etnobotância pode desempenhar no ensino de Biologia. Na literatura acadêmica 

estudos, tais como Silva, Cavallet e Alquini (2006), Santos (2006a, 2006b) e Ursi et al. 

(2018), indicam que o ensino de Botânica apresenta um baixo status, uma desvalorização em 

comparação com outras áreas das Ciências Biológicas, por exemplo, Evolução e Genética, e 

com relação à disciplina escolar Biologia. Os estudos apresentam as dificuldades dos alunos 

na aprendizagem dos conceitos botânicos em função, sobretudo, das terminologias e nomes 

científicos dissociados das realidades e práticas sociais dos alunos, tornado os conteúdos de 

Botânica de difícil compreensão. 

Santos (2006a) no seu texto intitulado “A Botânica no Ensino Médio: será que é 

preciso apenas memorizar nomes de plantas?” traz reflexões históricas e filosóficas para o 

ensino do universo botânico, em especial porque as estruturas e funcionamentos dos 

organismos vegetais, quando não interpretados diante dos cenários culturais dos alunos, de 

seus conhecimentos prévios, as nomenclaturas com radicais latinos e gregos tornam-se 
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expressões e termos vazios de significados, abstratos e sem qualquer vínculo com a realidade 

das práticas dos alunos com os vegetais.  

Acrescente-se a isso o fato de que, a presença dos conteúdos de Botânica nos LDs, 

com abordagens puramente teóricas e complexas, carregadas de uma verbosidade de 

classificações, definições, termos e conclusões colocam cada vez mais a Botânica e a 

realidade dos alunos em lados opostos. Para Iglesias (2014), historicamente, os LDs de 

Biologia com os conteúdos botânicos estão concentrados, sobretudo, em seus aspectos 

acadêmicos, marginalizando, por vezes, as dimensões socioculturais da Botânica. Porém, a 

autora faz ressalvas que devido as demandas de grupos acadêmicos e sociais diante dos 

contextos e desafios da educação para o século XXI há um movimento, progressivamente, 

de inserção de dimensões que potencializam e mostram a Botânica como um componente 

essencial para a promoção da cidadania e compreensões das relações entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

Para Santos (2006b, p.1): 

 

Tais livros didáticos, atualmente utilizados, enfatizam primariamente aspectos 

taxonômicos dos diversos grupos de vegetais em detrimento de contextualizações 

históricas e aspectos qualitativos das plantas, valendo-se, muitas vezes, da 

taxonomia para apresentar ao estudante do Ensino Médio uma Botânica 

“decorativa” (memorizável). [...] É possível, entretanto, contextualizar os sistemas 

classificatórios e demais informações quantitativas de modo a correlacioná-los 

entre si de maneira a fazerem sentido e valia de compreensão, gerando, no aluno, 

a necessidade de compreender de que forma o pensamento humano interpreta os 

seres da natureza, especialmente os Vegetais. 

 

A preocupação com o ensino de Botânica, então, também faz reconhecer o papel dos 

LDs nas práticas pedagógicas de Biologia, tendo ponderações que este material didático 

desempenha papel fundamental no trabalho docente, como também nas suas diferentes 

práticas e representações na produção, circulação e uso nas escolas da Educação Básica. 

Assim, para Krasilchik (2008), os LDs são de grande importância para o ensino de Biologia, 

tanto na determinação dos currículos como nas metodologias de ensino.  

Logo, é consensual que os LDs, na maioria das salas de aulas, continuam sendo o 

principal, e às vezes, o único instrumento de trabalhos, estudos e fontes de professores e 

alunos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009).  É nesse sentido, que os LDs 

são compreendidos “como um currículo direcionador das práticas curriculares, em virtude da 

capacidade de orientar as possíveis leituras a serem realizadas pelo professor no contexto da 

prática” (LOPES, 2007, p. 2009). As adoções dos LDs de Biologia, portanto, sinalizam como 
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materialidades dos conhecimentos escolares selecionados, organizados e legitimados 

socialmente para fins da escolarização (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). 

Para, Ursi et al. (2018), o conjunto de fatores da descontextualização,  concentração 

na transmissão dos conhecimentos de Botânica para memorização e reprodução nos exames 

avaliativos, ensino baseado, exclusivamente, nas nomenclaturas das características e 

processos reprodutivos das espécies vegetais e LDs somente para fins acadêmicos e 

mnemônicos são uma das principais barreiras que devem ser superadas no ensino de 

Botânica, uma vez que causam uma "cegueira e analfabetismo botânico" nos alunos, como 

ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Desafios do ensino de Botânica na Educação Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Usi et al. (2018). 

 

Nesse contexto, para melhorias do ensino de Botânica, tornam-se prescindíveis 

reflexões de determinantes socioculturais na formação de conhecimentos botânicos nos 

alunos. A argumentação é pertinente para o incentivo da aprendizagem sobre as plantas com 

introduções das relações que as espécies vegetais estabelecem com as atividades 

antropológicas. Além disso, Iglesias (2014, p. 14) afirma que “os conhecimentos botânicos 

permeiam nosso cotidiano, não de forma sistematizada por meio de conceitos, mas, na 
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relação de dependência da espécie humana [...] quanto à produção de alimentos, matéria – 

prima para a confecção de utensílios, medicamentos, entre outras finalidades”. 

A Etnobotância, portanto, contribui no ensino de Biologia numa perspectiva de 

prática social, em contextualizações pela cultura para que os alunos tomem a própria 

realidade e seus saberes herdados tradicionalmente das interrelações com as plantas, o ponto 

de partida para uma aprendizagem da Botânica com significados acadêmicos e sociais. Os 

aspectos etnobotânicos inseridos, nesse cenário, contribuem para o desenvolvimento dos 

objetivos dos conteúdos curriculares acadêmicos e sociais no ensino de Biologia, na medida 

em que potencializa a promoção de aspectos teórico-práticos das dimensões ambientais do 

ensino de Botânica propostas por Ursi et al. (2018). 

 

Quadro 1 - Dimensões e objetivos do ensino de Botânica 

Dimensões Objetivos 

Ambiental 

As plantas são constituintes chaves do ambiente, estando relacionados 

a inúmeros processos ecológicos e serviços ecossistêmicos. Estão entre 

os organismos mais ameaçados pelo crescimento populacional, que gera 

poluição e exploração pouco racional de recursos. Compreender e 

discutir tais temas pode subsidiar os estudantes em seus 

posicionamentos sobre importantes questões ambientais da atualidade. 

Filosófico, 

cultural e 

histórico 

O vínculo entre as plantas e aspectos culturais de nossa espécie é 

notório. Podemos listar diversas plantas que mudaram nossa história, 

por suas aplicações na alimentação, na medicina, no vestuário, no 

paisagismo, dentre outras. Se pensarmos nas artes, percebemos a 

importância da representação das plantas em nosso cotidiano e ao longo 

da história. 

Médica 

O uso medicinal tradicional das plantas é contundente, mas também sua 

exploração para o isolamento de princípios ativos e usos em muitos dos 

medicamentos industrializados atualmente utilizados. Por outro lado, 

crenças populares equivocadas, que gerem o uso indiscriminado das 

plantas, podem oferecer riscos à saúde. 

Ética 

Botânica e Biotecnologia estão intimamente relacionados, com alguns 

dos maiores avanços relacionados à interação entre vegetais e 

microorganismos. Muitos dos temas mais urgentes e/ou polêmicos da 

atualidade relacionam-se em algum grau com à Botânica, como uso de 

organismos transgênicos, mudanças climáticas globais, legalização de 

alguns tipos de drogas atualmente consideradas ilícitas, exploração 

agrícola, conservação e perda da biodiversidade, energias alternativas, 

dentre outros 

Estética  

A convivência e apreciação das plantas são reconhecidamente 

importantes promotores de bem-estar. Perceber a diversidade vegetal, 

bem como criar conexão com tais organismos, podem ser considerados 

passos essências para a valorização e conservação ambiental, questão 

tão relevante na atualidade. 

Fonte: Ursi et al. (2018). 
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Considera-se assim, que a Etnobotânica no ambiente escolar, no ensino de Biologia 

promove um processo de formação botânica nos alunos, deixando marcas da construção de 

uma aprendizagem a partir de seus sabres providos das interrelações com as plantas, dando-

lhe capacidades de atribuir novos significados aos novos conhecimentos adquiridos na 

escolarização. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 Artigo 1 - As pesquisas sobre livros didáticos de biologia no Brasil (2002-2018): uma 

análise das dissertações e teses 

 

A ser enviado à Revista Amazônia - Revista de Educação em Ciências e Matemáticas 

(ISSN online 2317-5125 – Qualis – A2 em Ensino). O artigo encontra-se de acordo com as 

normas da revista (Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

Os livros didáticos (LDs) de Biologia, seja em sua produção, circulação ou utilização pelos 

professores e alunos, são frequentemente utilizados como objetos de pesquisa. Assim, o 

artigo tem como objetivo analisar o estado da arte das produções acadêmicas em dissertações 

e teses (DTs) sobre LDs no ensino de Biologia, defendidas entre os anos de 2002 e 2018 no 

Brasil. O mapeamento dos trabalhos foi realizado na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, localizando um total de 65 dissertações e 10 teses. As análises dos trabalhos 

foram feitas em dois eixos: o primeiro eixo considerando a base institucional com 

distribuição das DTs por ano, região geográfica, estado e universidade. O segundo eixo de 

análise foi subdividido em cinco temáticas: análises de conteúdos curriculares, seleção e uso, 

História e Filosofia da Biologia, transposição didática e História do currículo. Os resultados 

mostram uma centralidade de trabalhos em análises de conteúdos curriculares, 

marginalizando outras áreas de conhecimento das Ciências Biológicas e focos temáticos. 

Com o mapeamento, evidenciou-se os LDs como um múltiplo objeto de investigação, 

expressando os balanços, tendências e perspectivas do campo de pesquisa dos LDs no ensino 

de Biologia 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia; Livros Didáticos; Recursos Didáticos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os LDs (livros didáticos) são de grande importância para o ensino de Biologia tanto 

na determinação dos currículos como nas metodologias de ensino. Logo, é consensual que 

na maioria das salas de aula, ele continua sendo o principal e, às vezes, o único instrumento 

de trabalho e estudo de professores e alunos. Com isso, os LD’s ainda se caracterizam como 



18 

 

fundamentais para o trabalho docente tanto nas escolas da rede pública quanto nas 

instituições privadas. 

Apesar do número pouco expressivo, as pesquisas direcionadas aos LDs, enquanto 

recursos didáticos no ensino de Biologia, são realizadas desde a década de 1970 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). Com as leituras de Bourdieu (2004), 

a compreensão do campo de pesquisa em LDs de Biologia caracteriza-se pela reunião de 

agentes e instituições profissionais com autonomia e interesses em comum com a necessidade 

de assegurar condições e recursos humanos, financeiros e materiais necessários para a 

existência e desenvolvimento do próprio campo. Nesse sentido, realizar o Estado da Arte 

desse tema converge em identificar os avanços, recuos e acentuar as perspectivas para o 

desenvolvimento e evolução do campo de pesquisa. 

Pesquisas do tipo “Estado da Arte” sobre o ensino de Biologia no país são realizadas 

desde o final do século XX, como exemplo, as contribuições de Magid Neto (1999) Teixeira 

(2008), Roquete e Ferreira (2011), Teixeira e Megid Neto (2017) e Pedreira e Carneiro 

(2017). Todos os trabalhos com revisões bibliográficas, sejam por meio de DTs, artigos em 

eventos da área ou em periódicos, possuem um denominador comum: a consolidação das 

pesquisas sobre os LDs no ensino de Biologia. Contudo, não se localiza, até o presente 

momento, um estudo sistemático que busque responder as seguintes questões: como pensar, 

quali-quantitativamente, a produção stricto sensu do campo de pesquisa de LDs de Biologia 

no Brasil? Quais as lacunas existentes? 

O objetivo do artigo é analisar a produção acadêmica nacional expressa nas DTs 

publicadas entre 2002 e 2018 acerca dos LDs de Biologia. Para essa análise, o mapeamento 

dos trabalhos foi realizado na BDTD, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT). A escolha dessa base de dados decorre do fato da mesma 

disponibilizar a versão completa e online de todas as DTs produzidas nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) públicas e privadas do país desde 2002, ano de sua implantação. 

A escolha pelos últimos 15 anos de estudos em nível de pós-graduação stricto sensu 

dos LDs de Biologia é justificada pelo ano de início da BDTD em 2002 e que se encerra em 

2018, nas análises de uma série histórica e atual das investigações. Bourdieu (2004) afirma 

que o campo é algo dinâmico, fluído e busca manter ou alcançar determinadas posições e 

legitimidades e, por essa razão, é importante ainda destacar que a delimitação temporal da 

pesquisa não deve ser vista como um engessamento do campo de pesquisa, levando em 

consideração que existem outras bases de dados e pesquisas anteriores a 2002. 

 

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa caracteriza-se como uma investigação do tipo “Estado da Arte” que 

consiste em uma revisão bibliográfica das produções acadêmicas de uma determinada 

temática da área do conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Assim, o estudo incide 

em uma descrição qualiquantitativa da produção acadêmica de um campo de pesquisa em 

questão. No entendimento de Ferreira (2002), o Estado da Arte configura-se como uma 

pesquisa de caráter essencialmente bibliográfico para mapear e discutir a produção 

acadêmica e, assim, averiguar os focos temáticos e dimensões que estão privilegiadas em 

diferentes épocas e lugares.   

As informações sobre as investigações dos LDs de Biologia podem ser encontradas 

em monografias, periódicos (impressos e online), eventos regionais e nacionais, sobretudo 

da área de Educação em Ciências, como por exemplo, os Encontros Nacionais de Pesquisa 

em Educação em Ciências (ENPEC), evento bienal organizado pela Associação Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e Encontro Nacional de Ensino de Biologia 
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(ENEBIO). No âmbito da pós-graduação lato sensu e stricto sensu, as pesquisas sobre os 

LDs de Biologia podem ser averiguadas nos trabalhos de conclusão de curso. 

Para o mapeamento da produção acadêmica nacional acerca dos LDs de Biologia, 

optou-se pelas dissertações e teses (DTs) em razão dos artigos publicados em revistas e anais 

de eventos derivarem, principalmente, de DTs concluídas e/ou em andamento em programas 

de pós-graduação stricto sensu, conforme alguns autores (ROQUETE; FERREIRA, 2009; 

PEDREIRA; CARNEIRO, 2017; TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017). Além disso, a partir 

dessa opção torna-se possível verificar as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil que 

possuem tradição em pesquisas com LDs e a evolução da produção acadêmica nacional deste 

foco temático no âmbito da pós-graduação. 

A BDTD (http://www.bdtd.ibict.br) foi selecionada como base de dados para a 

pesquisa, considerando que disponibiliza online a versão completa das DTs produzidas no 

país desde 2002, ano de sua criação, pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT).  A delimitação temporal da pesquisa se enquadrou entre os anos de 2002 

e 2018 com a justificativa de promover uma visibilidade atual do campo de pesquisa dos LDs 

de Biologia.  

A seleção das DTs ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019, através dos 

descritores “livro didático” e “ensino de biologia” por todos os campos da base de dados 

(título, assunto e autor). No total foram encontrados 235 trabalhos. A partir da leitura seletiva 

do título e resumo foram selecionados 75 DTs publicadas entre 2002 e 2018 para realização 

das análises. Os critérios de inclusão destes trabalhos ocorreram por adotarem os LDs de 

Biologia como fontes primárias e/ou secundárias em suas investigações. 

Nas análises descritiva e analítica das DTs foram consideradas duas dimensões. A 

primeira baseada em Teixeira (2008) e Teixeira e Magid Neto (2017) denominada de “Base 

Institucional”, que remete à caracterização dos aspectos gerais das DTs: quantidade de 

trabalhos por nível de pós-graduação stricto sensu, ano de defesa, distribuição geográfica por 

IES e Unidade da Federação (UF). A segunda dimensão resultou diretamente das leituras 

exploratórias, apresentando os focos temáticos e os objetos gerais das DTs denominadas de 

“Pesquisas sobre LDs de Biologia no Brasil”. Nesta foram estabelecidas 05 categorias para 

análises do corpus documental:  

Conteúdos curriculares: avaliações, descrições, análises das imagens, atividades e textos dos 

conteúdos curriculares de Biologia. 

História e Filosofia da Biologia: abordam o processo histórico da construção de 

conhecimentos científicos e escolares apresentados nos LDs; 

História do currículo: estudos sócio-históricos dos currículos prescritos da disciplina escolar 

de Biologia através dos LDs. 

Seleção e uso: pesquisas que investigam os saberes docentes nas seleções e usos dos LDs 

pelos professores e alunos em sala de aula. 

Transposição didática: averiguações na didatização dos conhecimentos da ciência de 

referência (Ciências Biológicas) para os LDs. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na coleta de dados na BDTD foram selecionados 75 trabalhos, distribuídos entre 

dissertações (87%) e teses (13%) no período de 2002 a 2018. Observamos que há um fluxo 

contínuo de pesquisas sendo realizadas sobre LDs de Biologia no Brasil. Os anos de 2008, 

2011, 2013, 2015 e 2017 correspondem aos períodos com maior quantidade de trabalhos 

produzidos em programas de pós-graduação stricto sensu. A Figura 1 mostra a quantidade de 

dissertações e teses publicadas sobre LDs de Biologia no Brasil entre os anos de 2002 e 2018. 
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Figura 1 – Distribuição e quantidade de DTs entre 2002 e 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para anos anteriores a 2002, os estudos de Pedreira e Carneiro (2017) apresentaram 

apenas uma dissertação que investiga LDs de Biologia. Teixeira (2008) com um recorte de 

1972 a 2004, localizou 13 trabalhos defendidos entre 1982 e 2000, sendo 12 dissertações e 

01 tese. Com um olhar mais amplo sobre as DTs que investigam o Ensino de Biologia no 

Brasil defendidas entre 1972 e 2011, Teixeira e Magid Neto (2017) apontam que o aumento 

da produção dos trabalhos ocorreu nos últimos 15 anos, com ampliação expressivamente de 

77,2%, considerando que os autores contabilizaram 1.000 trabalhos entre 1972 e 2011.  

Assim, entendemos que o mapeamento realizado nesta pesquisa apresenta um caráter 

histórico e atualizado das pesquisas de LDs de Biologia no Brasil, tendo em vista que as 

investigações com esse foco temático, ao que tudo indica, começaram a ser realizadas, de 

fato, no início dos anos 2000. Um fator que pode estar relacionado ao aumento dessas 

pesquisas a partir de 2005, decorre da inclusão dos LDs de Biologia no Programa Nacional 

do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) daquele ano, com aquisições feitas no 

início de 2007.  

A maior quantidade de dissertações em relação às teses é um dos reflexos das políticas 

de pós-graduação e pesquisa, por meio das agências de pesquisas e fomentos do Brasil a 

partir de 2003 (BRASIL, 2010). Conforme dados apresentados por Nobre e Freitas (2017), 

em 2000 o país possuía 903 e 1716 cursos de doutorado e mestrado, respectivamente, no 

entanto, o número avançou para 2030 programas de doutorado e 4101 programas de mestrado 

disponíveis no Brasil em 2016. O maior número de cursos de mestrado, em comparação com 

a quantidade de cursos de doutorado pode ser um dos fatores que apresentem frequentemente 

os trabalhos de “Estado da Arte” em maior número nas dissertações (PEDREIRA; 

CARNEIRO, 2017). 

Um detalhe importante quanto às dissertações, é que somente um trabalho, Teixeira 

Filho (2016), é produto de mestrado profissional. Resultados semelhantes são encontrados 

nos estudos de Pedreira e Carneiro (2017) que não listaram dissertações profissionais no 

universo de 38 DTs sobre LDs de Biologia, pesquisados entre 1999 e 2015.  

Os mestrados profissionais estão centrados, sobretudo, nas aplicações dos 

pressupostos teórico metodológicos em salas de aula, sobretudo através de relatos de 

experiências de implantação de métodos e produtos educacionais, visando a melhoria do 

ensino (VILLANI et al., 2017). Por isso, no âmbito geral do Ensino de Biologia, os mestrados 

profissionais são considerados uma alavanca para o campo de pesquisa, formação continuada 

de professores e melhorias no ensino e aprendizagem de Biologia (TEIXEIRA; MAGID 

NETO, 2017). 
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Considerando a distribuição das produções a acadêmicas no território nacional, 

evidencia-se que a produção sobre os LDs de Biologia está concentrada nas universidades da 

região Sudeste com 27 trabalhos (=36%), Sul com 21 (=28%), Nordeste com 17 (=23%) e 

Centro-oeste com 07 trabalhos (9%). Em relação a produção das DTs por UF, percebe-se que 

o Estado de São Paulo concentra o maior número de trabalhos com 14 (=18%), Bahia com 9 

(=12%) e Santa Catarina com 8 (=10%), conforme mostra o Quadro 1.   

 

Quadro 1 - Distribuição das DTs por região e IES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com os dados analisados, nota-se que as DTs estão distribuídas por 14 

estados da federação e 34 IES entre públicas e privadas. Os estados com maior número de 

trabalhos produzidos foram São Paulo com 15 (=20%), Bahia com 09 (=12%) e Santa 

Catarina com 08 (=10%) das pesquisas. Logo, observamos que há um vazio na produção 

acadêmica oriunda dos estados da região Norte. Trata-se, pois, de uma ausência de trabalhos 

que pode ser explicada pelo número reduzido de programas de pós-graduação da região. 

Nesse sentido, há uma distribuição desigual dos cursos de mestrado e doutorado entre as 

regiões do país. Por exemplo, em 2015 a região Sul detinha 436 (=21%), o Sudeste com 1075 

(=53%), Centro-oeste com 147 (=7%), Nordeste com 311 (=15%) e Norte com 62 (=3%) 

cursos de mestrado e doutorado (TANJI, 2017). Outra possibilidade que deve ser considerada 

é que as IES tanto da região Norte como em estados da região Nordeste e Centro-oeste podem 

centralizar suas investigações educacionais em campos de pesquisas com outros focos 

temáticos do ensino de Biologia.  

Os estudos de Magid Neto (1999), Roquete e Ferreira (2009), Pedreira e Carneiro 

(2017), Teixeira (2008), Teixeira e Megid Neto (2017) também apresentam a centralização 

da produção acadêmica nacional no eixo Sul e Sudeste do Brasil, caracterizando uma clara 

desigualdade na distribuição dos cursos de mestrado e doutorado no país, bem como as 

diferenças sociais e econômicas relacionadas às histórias das regiões.  

No Quadro 1 é notável que as universidades com maior quantidade de trabalhos são 

a Universidade Federal da Bahia (UFBA) com 08 trabalhos, Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) com 07 pesquisas e Universidade de São Paulo com 05 trabalhos. Além 

disso, notou-se que das 34 IES, 6 (=18%) são particulares, 18 (=53%) públicas federais e 10 

(=29%) são instituições de ensino superior públicas estaduais. Nesta série histórica de DTs 

entre 2002 e 2018, o total de 28 universidades públicas deterem 89% das investigações 

acadêmicas nacionais de LDs de Biologia permite caracterizá-las como o principal e maior 

espaço de produção de conhecimento do país e formação de recursos humanos, sobretudo na 

formação de profissionais da educação.  

Região IES (Quant.) Total 

Nordeste 
UEBA (01), UFBA (08), UFRPE (03), UFRN 

(01), UECE (01), UFC (02) e UFPI (01). 
17 

Centro-Oeste IFG (02), UFG (02), UnB (04) e UCDB (01). 07 

Sudeste 

CEFET (02), PUC-MG (02), UFMG (01), 

UFU (02), UFRJ (04), UERJ (01), PUC-SP 

(01), USP (05), UNICAMP (03), UNESP (03), 

UFSP (01), UNICSUL (01) e UMG (01). 

27 

Sul 

UFPR (01), UEL (03), UEM (01), UNIOESTE 

(01), UFSC (07), UESC (01), PUC-RS (02), 

FURG (01), UFRG (03) e UFSM (01). 

21 

Total 34 IES 75 
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Referente aos programas de pós-graduação de origem, percebe-se que 24 (=32%) DTs 

foram produzidas no âmbito de cursos de mestrados e doutorados da área de Educação, 14 

(=18%) derivam de programas direcionados ao Ensino de Ciências e Matemática, Educação 

em/para Ciências e Matemática com 13 (=17%), Ensino, Filosofia e História das Ciências 

com 6 (=8%), Educação Cientifica e Tecnológica com 5 (=7%), Formação Científica de 

Biologia Geral com 2 (=3%) e Outros com 11 (=15%) de DTs. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Programas de pós-graduação das DTs sobre LDs de Biologia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A posição do número de DTs na categoria “Outros” correspondem aos programas de 

pós-graduação em Bioética, Biologia Animal, Biotecnologia, Ciências, Tecnologia e 

Educação, Educação e Diversidade, Educação, Gestão e difusão em Biociências, Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Nutrição, Ciências 

e Multidisciplinar em Saúde, cada qual com apenas um trabalho produzido. Nessa categoria 

estão inseridos os programas de pós-graduação da área de Ciências Biológicas e afins da 

Educação em Ciências. Esse detalhe é resultante do caráter multidisciplinar da área de Ensino 

e Educação da CAPES.  

Como evidenciado, os trabalhos foram elaborados sobretudo em cursos de mestrado 

e doutorado em Educação com áreas ou linhas de pesquisas dedicadas ao Ensino de 

Ciências/Biologia. Assim, não se pode negar o papel que os Centros de Educação exercem 

na produção e divulgação das pesquisas sobre os LDs de Biologia no país.  

Ao considerar os programas com denominação de Educação em/para Ciências, 

Ensino de Ciências, Ensino, Filosofia e História das Ciências, Educação Cientifica e 

Tecnológica e Formação Científica de Biologia Geral lista-se o total de 40 (=53%) trabalhos 

produzidos no âmbito específico de Ensino de Ciências/Biologia. Para Teixeira (2008) e 

Teixeira e Magid Neto (2017), tais dados são resultados diretos dos desmembramentos dos 

polos de investigações em Ensino de Ciências/Biologia dos Centros de Educação na medida 

em que a expansão dos programas de pós-graduação permitiu também a criação de seus 

próprios lócus de produções das pesquisas.  

Considerando o segundo eixo proposto pela pesquisa, a fim de compreender o que se 

estuda acerca dos LDs de Biologia, as temáticas de pesquisas foram agrupadas em seis 

categorias, para fins de análise: História da Biologia, História do Currículo, Seleção e uso, 

Conteúdos curriculares e Transposição didática. Consideram-se as categorias de análises 

entrelaças que giram em torno da produção, distribuição e uso dos LDs de Biologia no país. 

Sobre a distribuição das DTs, pode-se visualizar que “Conteúdos curriculares” possui 

53 (=67%) trabalhos, “Seleção e uso” com 12 (=15%), “História e Filosofia da Biologia” 

com 8 (=11%), “Transposição didática” com 3 (=4%) e “História do currículo” com 2 (=3%) 

dos trabalhos produzidos entre 2002 e 2018, conforme Tabela 2. 

 

 

Programas de pós-graduação Quant. % 

Educação 24 32 

Ensino de Ciências e Matemática 14 18 

Educação em/para Ciências e Matemática 13 17 

Ensino, Filosofia e História das Ciências 06 08 

Educação Cientifica e Tecnológica  05 07 

Formação Científica de Biologia Geral 02 03 

Outros  11 15 

Total 75 100 
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Tabela 2 – Distribuição das DTs por focos temáticos 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A totalidade de trabalhos supera 75 DTs pois algumas produções foram classificadas 

em duas categorias simultaneamente: conteúdos curriculares e seleção/uso. Tratando-se dos 

trabalhos categorizados em conteúdos curriculares, estão as DTs que investigam as formas 

de abordagens dos conteúdos conceituais presentes nos LDs, sobretudo, a partir de análise de 

conteúdo dos textos e imagens. Tais estudos destacam ainda o quanto os LDs ainda 

apresentam erros conceituais, de significados e simplificações, que podem gerar problemas 

no uso em sala de aula, levando em conta que, em muitos casos, configuram-se como o único 

material de apoio ao ensino e aprendizagem para professores e alunos.  

Por isso, há a necessidade de constantes estudos acerca das abordagens dos conteúdos 

curriculares para que os equívocos na produção sejam sempre identificados, relatados e 

corrigidos, como também a introdução de conteúdos e temas de demanda social nos LDs 

(FREITAS, 2002; TORRES, 2018). É possível inferir, assim, que pesquisas desse caráter 

servem como uma espécie de monitoramento e fiscalização das produções didáticas com a 

finalidade não apenas de criticá-las, mas evidenciar pontos de melhoria, evitando erros de 

representação e interpretação, sobretudo, para os alunos.  

Quanto a distribuição das análises dos conteúdos curriculares, na Figura 2 são 

evidenciados que os conteúdos de Citologia e Eixos Temáticos apresentaram 10 pesquisas 

(=19%), Genética com 7 (=13%), Ecologia com 08 (=15%), Anatomia/Fisiologia Humana e 

Evolução com 6 (=11%), Zoologia com 03 (=6%), Bioquímica e Embriologia com 02 (=4%) 

dos trabalhos. 

 

Figura 2 – Distribuição das DTs por análise de conteúdos curriculares 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Foco temático Quant. % 

Conteúdos curriculares 53 67 

Seleção e uso 12 15 

História e Filosofia da Biologia 08 11 

Transposição didática 03 04 

História do currículo 02 03 

Total 79 100 
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Os conteúdos relacionados a Eixos Temáticos com 10 (=19%) trabalhos estão 

apresentados de forma contínua e transversalmente nos currículos prescritos presentes nos 

LDs. Como por exemplo, a Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), atividades práticas, 

saúde, gênero, divulgação científica, dentre outras. As demais análises de conteúdos estão 

também em Citologia, contendo 10 (=19%) dos trabalhos. A maior concentração de trabalhos 

em torno desses conteúdos que permeiam a morfologia e fisiologia dos organismos e origem 

da vida em nível celular, podem ser resultados do entendimento que a compreensão de 

Citologia é de fundamental importância para a aprendizagem ao longo dos conteúdos de 

Biologia. 

No que diz respeito ao foco das análises dos LDs, por áreas das Ciências Biológicas, 

há pesquisas direcionadas para os aspetos curriculares da Genética (PSCHISKY, 2003, 

CASAGRANDE, 2006; TEMP, 2011, COUTINHO, 2013; CARVALHO, 2013; 

MONTALVÃO NETO, 2016; SALLA, 2016); Citologia (FREITAS, 2002; GIRALDI, 2005; 

MACHADO, 2008; CAURIO, 2011; FERRARO, 2011; ROCA, 2012; COSTA, 2013; 

WIRZBICKI, 2015; MORTA, 2017; SANTOS, 2018); Ecologia (SANTOS, 2005; SOARES, 

2008; SILVA, 2012; COSTA, 2013; COUTINHO, 2015; OLIVEIRA, 2015; SILVA, 2016; 

SOUZA 2017); Anatomia/Fisiologia Humana (CARMO, 2014; MACHADO, 2014;  COSTA, 

2016; TEIXEIRA FILHO, 2016; ANDRADE, 2017; CORRÊA, 2017); Evolução 

(MOTOLLA, 2011, ROMA, 2011; BRAUNSTEIN, 2013; SANTOS, 2013; MARTINS, 

2017; D’AMBROSIO, 2018); ZOOLOGIA (STELLING, 2007), GUIMARÃES, 2010; 

SOUZA, 2017); Embriologia (JOTTA, 2005; LOPES 2010); Bioquímica (TEIXEIRA, 2009; 

OLIVEIRA, 2013); e Eixos Temáticos (RODRIGUES, 2008; PINHO, 2009; CARMO, 2010; 

MARTINS, 2010; LOPES, 2012; MELGAÇO, 2015; SANTOS, 2015; MARTINS, 2017; 

TORRES, 2018; PAIXÃO, 2018). Uma reflexão interessante demonstra que o 

desenvolvimento da disciplina escolar Biologia, caminha para um maior destaque em seus 

ramos atuais das Ciências Biológicas, tais como Citologia, Genética, Evolução e Ecologia, 

que modernizaram e resinificaram a ciência. 

A categoria de seleção e uso contou com 13 (=17%) dos trabalhos. Teixeira Filha 

(2007), Freitas (2009), Lopes (2010), Lima (2013), Coutinho (2015), Rodrigues (2015), 

Andrade (2015), Wirzbicki (2015), Morais (2016), Pedreira (2016) e Miranda (2017) e Souza 

(2017) são os autores das DTs que tratam de compreender os saberes docentes utilizados na 

seleção dos LDs de Biologia, nos guias do material didáticos distribuídos pelo PNLD ( Plano 

Nacional do Livro Didático), como também das apropriações, significados e representações 

que os LDs geram durante suas utilizações em sala de aula.   

Porém, pode-se considerar a quantidade de estudos incipiente, tendo em vista a 

importância que os LDs assumem na educação brasileira. Ainda há poucos trabalhos que se 

dedicam a investigar como esse material é apropriado, significativo e compreendido quanto 

à seleção pelos professores e utilizações dos alunos.  

São necessários estudos que busquem compreender e estabelecer critérios 

pedagógicos claros e específicos para a seleção dos LDs de Biologia, uma vez que os 

professores apresentam dificuldades nesse processo em razão das sequências de conteúdos e 

imagens (MIRANDA, 2017). De modo semelhante, Freitas (2009) afirma que os professores, 

em muitos casos, se apropriam dos LDs somente para os planejamentos das aulas e 

avaliações, deixando o material didático marginalizado na prática docente, em especial nas 

representações dos fenômenos químicos e biológicos para discussões em sala de aula. Por 

isso, os autores dessa categoria defendem que a formação inicial e continuada dos professores 

precisa focar também na compreensão dos LDs da disciplina escolar para melhorar o seu 

suporte na prática docente e como agente responsável por sua seleção.  

Em relação a terceira categoria, História e Filosofia da Biologia, estão os trabalhos 

que investigaram os aspectos históricos e filosóficos da Ciência e Biologia presentes nas 
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narrativas históricas nos LDs. Nesse sentido, há pesquisas que abordam a origem da vida 

(SANTOS, 2006); DNA (ROSA, 2008; VISITAÇÃO, 2013); Mendelismo (BITTENCOURT, 

2013); Darwinismo (GILGE, 2013); clonagem (LOPES, 2017); genótipo e fenótipo (SILVA, 

2017); e células (PINHEIRO, 2018). Em essência, as pesquisas sobre a História e Filosofia 

da Biologia estão circunscritas nos processos de marcos históricos da Genética. As narrativas 

históricas nas construções dos conceitos seguem uma visão mecânica e individual da 

Biologia, na qual a ciência é vista como uma produção linear, individual e sem demandas 

sociais.  

As pesquisas nesta categoria mostram que os conteúdos, em maioria, estão sem 

vínculos com os contextos culturais e históricos de cada período, ou seja, os conceitos nos 

LDs estão frequentemente apresentados aos alunos de maneira “pronta” e “acabada”, o que 

pode levar os discentes a imagens deformadas da ciência, como por exemplo a concepção 

empírico-indutivista, ateórica, rígida, problemática, ahistórica, individualista, elitista, 

socialmente neutra e acumulativa de crescimento linear. Desse modo, os LDs podem 

direcionar uma caracterização da ciência como algo inquestionável e um trabalho didático-

pedagógico que pode representar para os alunos uma ciência morta (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). 

Os trabalhos da unidade analítica “transposição didática” de Santos (2002), com 

análises dos conteúdos de genes e informação genética; Franzolin (2012), com genética e 

Malizia (2017), sobre saúde, buscam compreender como ocorrem as mudanças, adaptações 

e ressignificações dos conceitos da ciência de referência das Ciências Biológicas para o 

conhecimento escolar. 

Quando se trata dessa categoria os autores buscam analisar o fenômeno de 

transposição didática interna no fenômeno de didatização, conforme Astolfi e Develay 

(2012). Ou seja, os trabalhos estão centralizados em compreender a transmissão e 

apropriação dos conhecimentos científicos para as finalidades sociais da escolarização e dos 

processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, os saberes presentes nos LDs expressam 

os conhecimentos legitimados que devem ser passados para as gerações seguintes.  

Por fim, na categoria “História do currículo” visualizam-se as contribuições de 

Roquete (2011), que analisa as estabilidades e mudanças curriculares presentes nos LDs de 

Biologia nas décadas de 1960/70 em razão da unificação das Ciências Biológicas pela teoria 

evolutiva e as contribuições de Iglesias (2014) nas análises dos conteúdos de botânica no 

final de 1970 e início do século XXI.  

Em ambos os trabalhos, as autoras enxergam os LDs como produtos históricos e 

culturais para compreender as estabilidades e mudanças dos currículos em diferentes 

períodos da história da educação do Brasil. Tais estudos estão vinculados à construção da 

história das disciplinas escolares no país. Dessa maneira, as pesquisadoras buscam 

compreender os contextos históricos, sociais e políticos que deram vazão para a legitimação 

da disciplina escolar de Biologia com a seleção cultural e social dos conteúdos escolares que 

compõem o currículo. Nesse sentido, análises sócio-históricas da disciplina escolar Biologia 

torna possível averiguá-la como campo de disputa social permeável ao tempo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises da série histórica das 75 DTs, entre 2002 e 2018, deixam claro que as 

pesquisas sobre os LDs de Biologia estão distribuídas em cinco focos temáticos: conteúdos 

curriculares, seleção e uso, transposição didática, História e Filosofia da Biologia e História 

do currículo. Observa-se que há uma centralidade das pesquisas acadêmicas em análises de 

conteúdos curriculares, sobretudo, de Citologia e Eixos temáticos (saúde, divulgação 
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científica, atividades práticas, CTS, dentre outras), Genética, Ecologia, Anatomia e Fisiologia 

Humana, Evolução, Bioquímica, Zoologia e Embriologia. Diante disso, nota-se que há um 

privilégio de análises de conteúdos de determinadas áreas da Biologia em detrimento de 

outras, como por exemplo, a inexistência de investigações em Botânica. 

Destaca-se, ainda, que os estudos de transposição didática, História da Biologia e do 

Currículo necessitam direcionar esforços para outras áreas das Ciências Biológicas com a 

finalidade de ampliar as compreensões da transmissão, construção e legitimidade dos 

conteúdos curriculares para os LDs. A falta de tradição nestas pesquisas pode ser considerada 

como uma lacuna que precisa de avanços no campo de pesquisas. A pesquisa contribui 

também para observar os LDs de Biologia como múltiplos objetos de investigação, 

demonstrando o seu papel legitimador, sobretudo, a partir do PNLEM/2007, no 

desenvolvimento da disciplina escolar e do campo de pesquisas em ensino de Biologia.  

Através do “Estado da Arte”, com base nas DTs, foi possível realizar uma análise de 

cunho nacional, colocando-a a disposição dos pesquisadores de LDs de Biologia a fim de ser 

utilizada em sintonia com seus objetivos específicos. Os dados aqui apresentados permitiram 

reflexões do campo de pesquisas dos LDs de Biologia, realizando um balanço e destacando 

possíveis caminhos que podem ser trilhados pelos pesquisadores do ensino de Biologia, em 

especial aos que dedicam tempo e espaço para compreender as diversas dimensões de 

produção, circulação e uso dos LDs de Biologia. 
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3.1 Artigo 2 - Análise de aspectos etnobotânicos em livros didáticos de Biologia para o 

ensino médio 

 

A ser enviado à Revista Prática Docente (ISSN online 2526-2149 – Qualis – A3 em 

Ensino). O artigo encontra-se de acordo com as normas da revista (Anexo B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar os aspectos etnobotânicos presentes em seis 

livros didáticos (LDs) de Biologia para o ensino médio, aprovados pelo Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD)/2018. A problemática central encontra-se fixada na presença da 

Etnobotânica nos textos dos LDs, considerando este material como uma expressão dos 

discursos curriculares que influenciam e determinam a seleção e organização dos conteúdos 

trabalhados no ensino de Botânica. A coleta de dados nas fontes documentais fundamentou-

se, principalmente, na análise de conteúdo, por meio das seguintes categorias: Botânica no 

cotidiano, conhecimentos populares, conceitos de Etnobotânica e relações com diversas 

plantas, sejam de cunhos medicinais aos cosméticos. A Etnobotânica tem seu espaço no 

ensino de Botânica nos LDs como um “apêndice” e não como eixo que estrutura quaisquer 

tipos de conteúdo. A pesquisa fornece subsídios para potencialidades da Etnobotânica, como 

prática cultural, para avanços no ensino de Botânica na educação básica. 

 

Palavras-chave: Livros didáticos; Ensino Médio; Etnobotânica; Ensino de Botânica; 

Formação de Professores. 

 

 

1 Introdução  

 

A Botânica é uma das áreas mais tradicionais das Ciências Biológicas sendo herdada 

da História Natural. Seu ensino na Educação Básica remete aos primórdios da escolarização 

das disciplinas escolares científicas, sobretudo, da Biologia para o Ensino Médio no país. As 

marcas da cientificidade estão fortemente presentes no ensino de Botânica pelas finalidades 

acadêmicas para apresentação das nomenclaturas, taxonomias, anatomia, termos científicos 

e processos reprodutivos das espécies e filos do reino Plantae.  

Para Krasilchik (2008), a linguagem técnica de determinadas áreas da Biologia 

dificulta os processos de ensino e aprendizagem, mobilizando um afastamento dos alunos 

perante os conteúdos, que passam a ser vistos, representados e significados apenas como 

conhecimentos carregados de nomes científicos de difícil escrita, pronúncia e interpretação. 

Tais posicionamentos são reforçados principalmente quando esses conteúdos são 

apresentados de maneira desconexa dos contextos sociais dos alunos.  
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No ensino da Botânica há estes desafios, e essas barreiras didáticas precisam ser 

superadas para melhorias na aprendizagem do universo botânico, principalmente, quando há 

confrontos entre os conhecimentos escolares e populares. A utilização das plantas pela 

sociedade na alimentação, ornamentação, medicina, produção de utensílios e cosméticos 

contribuem para inserção dos alunos nas contextualizações e aplicações necessárias para 

compreensão do reino vegetal diante de suas finalidades acadêmicas e sociais. 

Uma possibilidade para tornar a Botânica atrativa e estudá-la a partir dos 

conhecimentos populares dos alunos é a Etnobotânica, ciência interdisciplinar que busca 

estudar as relações da sociedade humana com as plantas para resgatar os conhecimentos e 

valores da flora; realiza aproximações entre as Ciências Biológicas e Humanas na 

preservação das plantas; e o resgate social de suas finalidades simbólicas (costumes, ritos, 

entre outros). Os estudos etnobotânicos, portanto, mais que inventários de espécies botânicas, 

contribuem socialmente para a conservação social dos valores culturais das plantas nas 

atividades humanas. 

Os estudos de Silveira e Farias (2009), Cruz, Joaquim e Furlan (2011), Siqueira e 

Pereira (2014), Merhy e Santos (2017) são exemplos de investigações que direcionam as 

potencialidades da Etnobotânica em práticas no ensino de Biologia. Contudo, percebe-se que 

os estudos etnobotânicos direcionados à educação básica, são ainda insipientes no Brasil 

(SILVEIRA; FARIAS, 2009), existindo também lacunas no campo de pesquisa de análise da 

Etnobotânica nos livros didáticos (LDs), recurso este ainda indissociável da cultura escolar.   

Os LDs apresentam-se nas práticas de ensino e aprendizagem como um componente 

curricular e, por vezes, a única fonte de informações disponível aos alunos e professores. 

Correspondem a ponta do icerbeg quando se trata de material didático para o ensino de 

Biologia, sendo caracterizados como uma expressão da seleção cultural das políticas 

curriculares oficiais, e, portanto, objeto para direcionamento de pesquisas acadêmicas. 

Não obstante, os LDs de Biologia são frequentemente estudados nos cursos de pós-

graduação stricto sensu no Brasil. De forma resumida, uma pesquisa breve nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2019 utilizando os descritores “livro didático” and “ensino de biologia” 

por todos os campos da base de dados (título, assunto e autor) na Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações (BDTD) localizou 75 trabalhos. Dos trabalhos localizados, contabilizou-se 65 

dissertações e 10 teses, entre os anos de 2002 e 2018, dentro de um universo de 235 produções 

acadêmicas no país. O critério de inclusão destes trabalhos ocorreu por adotar os LDs de 

Biologia como fontes primárias e/ou secundárias em suas investigações. 

Quanto a distribuição das dissertações e teses (DTs), verifica-se que os focos 

temáticos de análise de conteúdos curriculares prevalecem com 53 trabalhos (=70,6%). No 

entanto, quando se analisa a distribuição das análises dos conteúdos curriculares destaca-se 

que os conteúdos de Citologia e Eixos temáticos, incluindo por exemplo, Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), atividades práticas, saúde, gênero, divulgação 

científica, dentre outras, são os mais analisados, em detrimento de conteúdos direcionados 

para as áreas de Zoologia e Botânica.   

Uma reflexão interessante sobre a carência de estudos voltados para as áreas de 

Zoologia e Botânica pode ser decorrente do próprio desenvolvimento da disciplina escolar 

Biologia que marginalizou suas áreas tradicionais herdadas da História Natural, e centraliza-

se em seus ramos atuais das Ciências Biológicas, tais como Citologia, Genética, Evolução e 
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Ecologia, que modernizaram e ressignificaram a ciência (MARANDINO; SELLES; 

FERREIRA, 2009). 

Considerando o contexto apresentado, nota-se, pois, a ausência de pesquisas 

direcionadas para análises de como estão inseridos os aspectos etnobotânicos nos LDs de 

Biologia para o Ensino Médio. A presente pesquisa, então, busca preencher uma lacuna no 

campo de pesquisa de LDs de Biologia no Brasil, considerando que a Etnobotânica inserida 

no ensino de Biologia, no contexto de multidisciplinaridade, permite superar as barreiras do 

ensino de Botânica a nível médio, uma vez que as compreensões das relações entre os 

humanos e plantas correspondem ao primeiro passo para inserir os alunos no universo 

botânico.  

Com o intuito de estudar os conhecimentos e experiências das relações entre plantas, 

os sujeitos e seus saberes agregou-se a Etnobotância.  O termo surgiu em 1895 e foi utilizado 

pelo botânico americano William Harshberger ao estudar as práticas dos povos indígenas 

estadunidenses com as plantas. No entanto, nos últimos anos, há um deslocamento das 

pesquisas etnobotânicas para outras parcelas da sociedade, com olhares direcionados, por 

exemplo, aos quintais urbanos e suas potencialidades para o ensino de Biologia e Educação 

Ambiental (OLIVEIRA et al., 2009).  

A Etnobotânica quando direcionada para a Educação Básica encontra seus alicerces 

na disciplina escolar Biologia, nos conteúdos curriculares de Botânica. Diante disso, é 

fundamental entender as características que cercam o ensino de Botânica para compreender 

o papel que a Etnobotância pode desempenhar no ensino de Biologia. A Etnobotância, 

portanto, contribui no ensino de Biologia numa perspectiva de prática social. Seria, então, o 

ponto de partida para uma aprendizagem com significados acadêmicos e sociais no ambiente 

escolar, possibilitando atribuir novos significados aos novos conhecimentos adquiridos na 

escolarização.  

Os aspectos etnobotânicos inseridos, nesse cenário, contribuem para o 

desenvolvimento dos objetivos dos conteúdos curriculares acadêmicos e sociais no ensino de 

Biologia, a medida em que potencializa a promoção de aspectos teórico-práticos das 

dimensões ambientais do ensino de Botânica propostas por Ursi et al. (2018). Nesse sentido, 

o artigo tem como objetivo uma análise dos aspectos etnobotânicos em LDs de Biologia para 

o Ensino Médio, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)/2018, 

considerando sua capacidade potencializadora para a prática docente e processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

2 Metodologia 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho apresenta abordagem qualiquantitativa. 

Caracteriza-se como uma pesquisa documental, uma vez que realiza “um estudo mediante a 

consulta de documentos, tornando possível obter informações referentes à sua estrutura e 

organização” (GIL, 2011). O desenvolvimento da pesquisa consistirá na análise de LDs de 

Biologia apontados para o Ensino Médio e aprovados pelo Guia de LDs do PNLD/2018, 

conforme avaliações prévias do Ministério da Educação. O guia supracitado reúne os três 

volumes de cada coleção aprovada, apresentando uma resenha de cada obra didática. Essas 

coleções foram adquiridas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
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e distribuídas às escolas públicas brasileiras, conforme escolha das mesmas, para utilização 

por três anos consecutivos (2018 a 2020).  

No Quadro 1 são apresentadas as descrições técnicas das obras, bem com as tiragens 

adquiridas pelo Governo Federal na distribuição nacional dos LDs. O quadro apresenta 

também a quantidade de livros didáticos e manuais adquiridas para alunos e professores, 

respectivamente, e valores gastos por cada coleção didática. As informações dispostas no 

quadro abaixo estão disponíveis para consulta no site do FNDE. 

 

Quadro 1 - Coleções didáticas de Biologia aprovadas pelo PNLD/2018 

Título Autores Editoras/Ano Quant.  
Valor (R$) 

impresso 

Biologia 

Moderna  

Gilberto Rodrigues 

Martho e José Mariano 

Amabis 

Moderna/2016 1.975.005 15.856.583,63 

Biologia 

Hoje 

Fernando 

Gewandsznajder, 

Helena Pacca e Sérgio 

Linhares 

Ática/2016 1.558.681 13.228.586,06 

Bio 
Sergio Rosso e Sônia 

Lopes 

Saraiva 

Educação/2016 
895.568 7.647.203,85 

Conexões 

com a 

Biologia 

Eloci Peres Rios e 

Miguel Thompson 
Moderna/2016 663.775 5.304.234,77 

Ser 

protagonista 

– Biologia 

André Catani e 

colaboradores 
SM/2016 616.064 5.439.755,52 

 

#Contato 

Biologia 

 

Leandro Godoy e 

Marcela Ogo 

Quinteto/2016 
 

597.981 

 

 

6.043.981,67 

Biologia 

César da Silva Júnior, 

Sezar Sasson e Nelson 

Caldini Júnior 

Saraiva 

Educação/2016 
553.725 4.728.567,17 

Biologia Vivian L. Mendonça AJS/2016 538.268 6.524.480,01 

Biologia - 

unidade e 

diversidade 

José Arnaldo Favaretto FTD/2016 474.774 4.245.557,62 

Integralis - 

Biologia: 

novas bases 

Nélio Bizzo IBEP/2016 73.037 2.371.690,19 

Fonte: PNLD/2018. 

 

Para a exploração analítica deste material utilizou-se como amostra um LD volume 2 

de cada coleção selecionada, visto que estes apresentam os conteúdos curriculares de 

Botânica, objeto de estudo do artigo. Utilizou-se como critério para inclusão nas análises as 

coleções de LDs adquiridas em maior número pelo FNLD/2018 (ver Quadro1) associado à 

possibilidade de localização em versão digital ou impressa. Considerando esses aspectos, 

foram selecionados 6 LDs de Biologia (Figura 1). 
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Figura 1 - Relação de LDs de Biologia do PNLD/2018 selecionados para análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Os autores (2019). 

 

Na proposta metodológica de investigação dos LDs nas abordagens da Etnobotânica 

foi adotada a análise de conteúdo de tipo categorial, que pode ser definida como:  

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter informações 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 48). 

 

A coleta de dados proposta por Bardin (2011) permitiu analisar conteúdos de Botânica 

de forma interpretativa e híbrida (quali-quantitativamente) para os núcleos de sentido. É 

possível, com isso, gerar codificações de dados sobre a Etnobotânica nos textos dos LDs para 

criação das unidades de dados, isto é, “segmentos de dados os quais é possível atribuir um 

significado, e são identificados quando se verifica que existe algo em comum nos dados” 

(GIL, 2010, p. 122).  

Os núcleos de sentidos foram agrupados e selecionados a partir de duas unidades 

analíticas: PNLD/2018 e Etnobotânica. O eixo PNLD/2018 foi avaliado conforme critérios 

avaliativos do guia para os desafios do ensino de Biologia no nível médio, como também, 

adequação às políticas educacionais vigentes na promoção de cidadania (BRASIL, 2018). O 

segundo eixo trata-se da Etnobotânica, considerando a fundamentação de Albuquerque 

(2005), Franco, Nascimento e Ferreira (2011); e Lópes, Martí e Rodrígues (2005), Cruz, 

Joaquim e Furlan (2011), Siqueira e Pereira (2014), Merhy e Santos (2017) para os conceitos 

de Etnobotânica nas propostas das relações da sociedade com as diferentes finalidades das 
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plantas no ensino de Biologia. Sendo assim, nove categorias foram elaboradas no interior de 

duas unidades analíticas para análise textual nos LDs, conforme descreve o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Categorias para análises da Etnobotânica em LDs de Biologia do PNLD/2018 

Unidade 

analítica 
Ident. Categorias Questionamentos norteadores 

PNLD/2018 

I 
Botânica no 

cotidiano 

Mostra as participações das plantas no 

cotidiano das pessoas, na cultura humana? 

II 
Conhecimentos 

populares 

Exige conhecimentos populares, étnicos e 

culturais envolvidos com a Botânica? 

Etnobotânica 

III 
Conceito de 

Etnobotânica 

Inclui conceitos ou definições da temática? 

Apresenta informações e textos 

complementares sobre o assunto? 

IV 

Relação com 

plantas 

medicinais 

Há presenças de destaques das relações das 

plantas medicinais com a sociedade 

humana? Incluem dimensões da medicina 

tradicional? 

V 

Relação com 

plantas 

ornamentais 

Considera as relações ornamentais para 

apresenta-las aos estudantes? 

VI 
Relação com 

plantas místicas 

Estimulam as participações de plantas em 

cerimônias religiosas e/ou festas 

relacionadas às aplicações de plantas na 

cultura humana? 

VII 

Relação com 

plantas 

alimentares 

Apresenta as questões alimentícias das 

plantas? 

VIII 
Relação com 

plantas tóxicas 

Considera as plantas tóxicas e suas 

interrelações com a população ao abordar 

botânica? 

IX 

Produção de 

utensílios e/ou 

cosméticos 

Mostra a fabricação de utensílios domésticos 

e/ou cosméticos a partir de partes estruturais 

das plantas? 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Para análise do conteúdo, os textos foram divididos da seguinte maneira, conforme 

adaptações de Souza e Garcia (2019): Texto inicial (TI) – conteúdos introdutórios com textos 

e questionamentos iniciais; Texto principal (TP) – material principal no corpo do texto com 

as descrições dos conceitos e conteúdos botânicos; Texto complementar (TC) – textos 

completares ao principal, apresentados nos boxes, caixas de textos e leituras suplementares; 

Texto dos exercícios (TE)- atividades e questões apresentadas nos LDs. Os conteúdos dos 

textos foram analisados por parágrafos e/ou questões, observando meticulosamente, e 

considerando que, para um único texto pode haver múltiplas categorias de análise propostas 

pela pesquisa. 
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3 Resultados e discussões  

 

As análises apresentaram, de modo amplo, que os autores dos livros didáticos 

selecionados ajustaram o conteúdo de Botânica aos orientações curriculares educacionais 

oficiais brasileiras, visto que pelo menos uma das duas categorias estabelecidas pelo PNLD 

2018 foram localizadas em todos os exemplares analisados, como a incursão cotidiana das 

plantas nas atividades antrópicas. Além disso, no interior do programa de currículo prescrito 

para os LDs, a Botânica na correlação de forças com as outras áreas de ensino das Ciências 

Biológicas apresenta um certo domínio de espaço nos LDs, fazendo parte da tríade dos 

conteúdos: Botânica, Zoologia, Anatomia e Fisiologia Humana. 

Na contabilidade do número de páginas dedicadas para cada área de ensino das 

Ciências Biológicas prevista para o segundo ano do ensino médio, conforme os LDs, tem-se 

a Botânica dentre os conteúdos com maiores espaços no currículo prescrito (Quadro 2). Isso 

significa dizer que, os LDs, enquanto produtos culturais, são carregados de intencionalidades 

e escolhas pelo mercado editorial, que determinam, na maioria das vezes, a presença e 

ausência de determinados conteúdos, e sua consequente territoriedade, expressa pela 

quantidade de páginas nos LDs.  

 

Quadro 2 – Distribuição das áreas de ensino nos LDs, por quantidade de páginas. 
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 Quantidade de páginas 

LD1 10 12 7 16 57 69 81 

LD2 7 5 9 12 53 65 64 

LD3 11 17 9 27 60 100 22 

LD4 10 6 8 15 61 78 100 

LD5 11 26 9 14 33 138 - 

LD6 7 14 4 28 66 68 76 

 Fonte: Os autores (2019). 

  

No entanto, mesmo com o grande espaço no currículo prescrito, estudos sobre 

análises de conteúdos de Botânica em LDs do ensino médio empreendidos por Mattos, 

Ribeiro e Güllich (2020) circunscrevem que a proposta do ensino botânico apresenta erros 

conceituais, reducionismo, desatualização e, sobretudo, um enfoque acadêmico nos 

conteúdos de classificação, fisiologia e morfologia vegetal. 

O resumo cada vez maior dos conteúdos de Botânica, como já apontam as pesquisas 

de Marandino, Selles e Ferreira (2009) e Iglesias (2014), é um processo de construção desde 

a segunda metade do século XX em função da perda de prestígio dentre o campo das ciências 

e enfoque direcionado para fins utilitários imediatistas. Isso justifica a abordagem reduzida 

da Etnobotância nos LDs em comparação com as outras subáreas botânicas, tais como a 
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taxonomia, fisiologia e reprodução, que por sua vez são colocadas, segundo Iglesias (2014), 

como a expressão do “verdadeiro” ensino de Botânica para o ensino médio. 

Ao considerar aspectos relacionados a Etnobotânica percebe-se ainda a 

predominância de uma abordagem simplista e marginalizada, limitada principalmente a 

leituras complementares ou ainda a textos introdutórios, e apenas alguns exemplos inclusos 

nos conteúdos principais. Uma análise geral, permite dizer que a Etnobotânica tem seu espaço 

no ensino de Botânica nos LDs como um “apêndice” e não como eixo que estrutura quaisquer 

tipos de conteúdo.  

A Figura 2 apresenta um gráfico com o número total de ocorrências das categorias de 

análise (I-Botânica no cotidiano; II-conhecimentos populares; III-conhecimentos de 

Etnobotânica; IV-relação com plantas medicinais; V-relação com plantas ornamentais; VI- 

relação com plantas místicas; VII-relação com plantas alimentares; VIII-relação com 

produção de cosméticos) nos textos iniciais, principais, complementares e de exercícios dos 

seis exemplares analisados.  

 

Figura 2 – Número total de ocorrências das categorias I a IX nos textos dos conteúdos 

iniciais, principais, complementares e textos de exercícios nos seis livros analisados. 

 

 
  Fonte: Os autores (2019). 

 

O maior número de categorias foi presente nos textos complementares (TC) e iniciais 

(TI), e a menor frequência de categorias nos textos de exercícios (TE) e principais (TP). Os 

textos complementares, curtos ou longos, apresentados em boxes e caixas de textos ao 

decorrer, e ao final dos capítulos apresentaram o maior número de categorias de análises, ou 

seja, os aspectos etnobotânicos estão diretamente ligados às leituras complementares e 

curiosidades dos conteúdos. Todos os exemplares analisados, com ressalva do LD1, 

apresentaram leituras complementares evidenciando não somente a relação extrativista entre 
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homens e plantas, como também conhecimentos populares sobre classificação e 

amadurecimento de frutos bem como as relações místicas e culturais entre povos indígenas 

e o reino vegetal. 

Destaca-se as abordagens localizados nos livros LD2 e LD4 apresentando a relação 

mística entre a carnaúba e os povos indígenas, com o item Biologia e Sociedade; e o título 

Etnobotância e os povos indígenas (Figura 2), respectivamente. Sabe-se que os estudos 

etnobotânicos tiveram sua gênese atrelada aos povos indígenas, porém, nos últimos anos há 

o deslocamento das pesquisas etnobotânicas para outras parcelas da sociedade, com olhares 

direcionados, por exemplo, aos quintais urbanos e suas potencialidades para o ensino de 

Biologia e Educação Ambiental (OLIVEIRA et al., 2009).  

 

Figura 3 – Texto completar sobre Etnobotânica presente no LD4. 

Fonte: Cézar, Sezar e Caldini (2016, p.253) 

 

 

Enquanto apresenta-se na forma de textos complementares e de “curiosidades”, como 

no exemplo no LD4, os aspetos etnobotânicos destacam o valor do patrimônio cultural das 

plantas, sobretudo, para os povos indígenas. Sendo posta como um elemento de descrição do 

uso tradicional pelos povos que, historicamente, mantém relações com o Reino Plantae, para 

além, do consumo alimentício. Nesse sentido, os LDs, ainda que de forma simplista, 

permitem uma leitura dos aspectos etnobotânicos como uma introdução que “despierta en el 
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alumno actitudes como respeto por nuestra cultura, medio natural” (LÓPES, MARTÍ, 

RODRÍGUES, 2005, p. 241). 

Quanto a análise de TI, com exceção do LD5 que não apresentou categorias de 

análises em seus textos iniciais, percebe-se nesse tipo de texto para os demais livros, a 

presença de aspectos etnobotânicos configura-se, de maneira significativa, associados a 

relação utilitária das plantas, seja alimentícia, ornamental, medicinal ou extrativista, 

conforme apresentam dos trechos a seguir:  

 
Uma festa para louvar a natureza e afirmar a cultura indígena[...] As casas são 

levantadas com seu tronco. A palha cobre o telhado e faz as vestes. Dela é tirada o 

Tucum, fibra usada no artesanato. [...] Por tudo o que a planta dá à comunidade 

durante o ano, os índios agradecem com um festejo especial[...] A festa inicia-se à 

noite, com o ritual sagrado em reverência à palha da carnaúba. 

(GEWANDSZNAJDER, PACCA e LINHARES, 2016, p. 86). 

A etnobotânica é o complexo de relações entre sociedades humanas passadas e 

presentes[...] a morte de um pajé representa a perda de um precioso arquivo de 

plantas medicinais. Muitas substâncias que usamos para diferentes finalidades 

vieram do patrimônio cultural indígena, da etnobotânica praticada há séculos por 

essas populações, tais como: toxinas da mandioca, inseticidas, chás, analgésicos, 

cicatrizantes etc. (SILVA; SASSON; CALDINI, 2016, p.253). 

Manihot esculenta é o nome científico de uma planta nativa do Brasil. Assim como 

a seringueira, a flor-de-papagaio, a coroa-de-cristo e a aveloz, faz parte das 

euforbiáceas. As plantas desse grupo têm como característica a importante 

produção de um látex que por conter substâncias tóxicas, pode ser mortal quando 

ingerido[...]De suas grandes raízes tuberosas, ricas em amido são preparados 

alimentos bastante apreciados no Brasil.[...]Certamente você já sabe que planta é 

essa... É a mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim. (SILVA; 

SASSON; CALDINI, 2016, p.245). 

Nossa relação com as plantas: “[...] Sementes como o arroz e o feijão, legumes, 

verduras e frutas não podem faltar em nossa alimentação. Além disso, muitos de 

nós temos ao menos uma planta em casa, em vasos ou no jardim. (AMABIS, 

MARTHO, 2016, p.106). 

Entretanto, as relações que devem ser apresentadas aos alunos não devem direcionar-

se apenas às relações de utilidade e benefício para o ser humano, causando a impressão de 

que as plantas são importantes somente para a exploração quando se necessita, 

desenvolvendo portanto uma visão neutra e utilitária da Botânica. É necessário, conforme 

Ursi et al. (2018) que o ensino botânico supere uma “cegueira” nos alunos, ou seja, que se 

perceba a Botânica para além de seus fins paisagísticos e, sobretudo, alimentícios. Trata-se, 

pois, de compreendê-la nos processos de ensino e aprendizagem nas suas dimensões 

culturais, sendo a Etnobotânica, um caminho possível de trilhar para a construção de 

conhecimentos botânicos no ensino médio arquitetados, sobretudo, pelos vínculos e 

concepções que os alunos detém com as plantas. 

Os textos principais e exercícios apresentam as marcas da cientificidade fortemente 

associados ao ensino de Botânica pelas finalidades acadêmicas, destacando o maior 

direcionamento de conteúdo para apresentação das nomenclaturas, taxonomias, anatomia, 

termos científicos e processos reprodutivos das espécies e filos do reino Plantae. Em todos 
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os exemplares analisados percebe-se que o conteúdo principal apresentado nos capítulos é 

direcionado para uma abordagem mnemónica, destacando principalmente termos técnicos, 

classificações e caracterização de grupos vegetais. A presença de aspectos etnobotânicos é 

limitado a exemplificações tímidas dentro das várias páginas de classificações e 

nomenclaturas.   

Considerando os LDs como um produto cultural para o currículo escolar, a presença 

ou ausência de conteúdos é parte de um projeto de seleção, carregada de intencionalidades 

políticas e sociais. Como afirma, Lopes (2007, p. 199), “os saberes são organizados de forma 

a atender as finalidades sociais para as quais foram pensados em seu contexto de produção”. 

Isso significa dizer que, a Etnobotânica nos LDs para o ensino médio é compreendida como 

uma seleção da produção cultura do material didático que coloca a Botânica e seus conteúdos 

arquitetados somente para fins acadêmicos, marginalizando o potencial da Etnobotânica no 

ensino e aprendizagem da Botânica, cuja presença nos LDs é, por vezes, restrita a uma 

“curiosidade” do mundo botânico.  

Nos textos de exercícios, os aspectos etnobotânicos se encontram uma quantidade 

mínima de questões que exijam quaisquer conhecimentos popular, étnico e cultural sobre 

Botânica. Nota-se a preferência às abordagens tradicionalistas, utilizando de questões que 

visam a reprodução e memorização de conceitos, ou ainda contextualizadas, mas em áreas 

distintas da etnobotânica. 

   

Exercício. Retomando: “[...] além da alimentação, utilizamos as plantas para 

diversas finalidades. Liste alguns exemplos desses usos, associando-os aos órgãos 

e aos tecidos que estão envolvidos”. (ROSSO; LOPES, 2016, p. 115). 

 

Nossa relação com as plantas: [...] sementes como o arroz e o feijão, legumes, 

verduras e frutas não podem faltar em nossa alimentação. Além disso, muitos de 

nós temos ao menos uma planta em casa, em vasos ou no jardim. (AMABIS, 

MARTHO, 2016, p.106). 

  

Considerando as análises dos textos das atividades, o LD2 corresponde ao exemplar 

com maior número e diversidade de textos de exercícios a respeito de aspectos etnobotânicos, 

incluindo questões objetivas e subjetivas contextualizadas e atividades de pesquisas. 

Pesquisas de Silveira e Farias (2009), Cruz, Joaquim e Furlan (2011), Siqueira e Pereira 

(2014), Merhy e Santos (2017) dissertam que as atividades etnobotânicas são capaz de 

estabelecer trocas de saberes entre a escola, alunos e comunidade, com isso, aproximas os 

conhecimentos botânicas com os contextos culturais dos alunos na prática diária com as 

plantas.  

Quando os LDs direcionam as atividades de aprendizagem de Botânica fixadas na 

proposta etnobotânica torna-se um elemento multidisciplinar para o ensino de Biologia, cuja 

as possibilidades podem ser estendidas para a Etnobotânica como um caminho para a 

Educação Ambiental, conforme Lópes, Martí e Rodrígues (2005). Para os autores, a 

Etnobotânica é um “importante recurso de formación y ocio en la naturaleza dirigido al 

creciente sector de población preocupado por el medio ambiente, alimentación natural, 

plantas medicinales, recolección de productos silvestres, etc.” (LÓPES, MARTÍ, 

RODRÍGUES, 2005, p. 241). 
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Por outro lado, LD1 não apresenta questões considerando essa temática considerando  

a Botânica como um carregado de enunciados de classificação, funcionamento e reprodução 

das plantas, terminado, pois, de cristalizá-la na aprendizagem dos alunos como algo paralelo 

da realidade e das dimensões culturais. Por isso, Santos (2006a) no seu texto intitulado “A 

Botânica no Ensino Médio: será que é preciso apenas memorizar nomes de plantas?” traz 

reflexões históricas e filosóficas para o ensino do universo botânico. Em especial, destaca 

que as estruturas e funcionamento dos organismos vegetais e as nomenclaturas com radicais 

latinos tornam-se expressões e termos vazios de significados, abstratos e sem qualquer 

vínculo com a realidade das práticas dos alunos, quando não interpretados diante dos cenários 

culturais e de seus conhecimentos prévios.  

Se por um lado, nos textos dos LDs não há uma priorização de aspectos etnobotânicos 

como eixo que estrutura os conteúdos, a partir das práticas culturas dos humanos com as 

plantas, uma breve semiótica das imagens nos LDs trazem fotografias que postam o 

patrimônio utilitário das plantas nas atividades antrópicas. Embora, de forma bastante 

ilustrativa, sem um crivo analítico, cuja função explícita é apenas a demonstração. Com essa 

consistência, o resultado é uma Botânica nos LDs carregada de diagramações de plantas e 

esquemas conceituais centralizado a função acadêmica do ensino botânico. 

 

4 Considerações Finais 

A presença da Etnobotânica nos LDs de Biologia para o ensino médio é fruto de uma 

seleção de conteúdos para os currículos prescritivos no material didático que envolve 

disputas entre os já consolidados ramos do ensino de Botânica, como a taxonomia, fisiologia 

e morfologia. Uma análise dos aspectos etnobotânicos faz compreender o seu papel de 

articular as dimensões culturais e ambientais para o ensino de Biologia, muito embora, como 

verificado ainda pouco explorado pelos LDs. 

Nas análises de conteúdos da Etnobotânica nos LDs para o ensino médio percebe-se 

a sua marginalização na abordagem Botânica prescrita no material didático. É notável a 

presença, quando não a ausência, de aspectos etnobotânicos reducionistas e postos como um 

“apêndice” de curiosidade para os professores e alunos. Ainda que a presença não seja 

dominante, a Etnobotânica quando presente nos LDs mostra-se como um instrumento capaz 

de fazer os alunos compreenderem as relações históricas e culturais que os seres humanos 

detêm com as plantas. Sendo assim, um caminho possível para se pensar o ensino de 

Botânica, sobretudo, para seus fins sociais para, com isso, construir uma aprendizagem 

acadêmica de classificação, morfologia e fisiologia botânica. 

Embora as análises de conteúdos da Etnobotânica para o ensino médio sejam 

pertinentes para o ensino médio, é necessário ir mais longe para compreender as 

possibilidades dos aspectos etnobotânicos para o ensino e aprendizagem de Botânica. É 

reconhecido, portanto, que foi analisado apenas o âmbito prescritivo dos LDS, considerando 

que há diferenças entre o que é inserido nos LDs, e o que, de fato, é praticado pelos 

professores e alunos nas aula de Botânica. Assim, pergunta-se: quais as concepções dos 

professores do ensino médio sobre a Etnobotânica? O que os alunos entendem pelo 

patrimônio cultural e histórico das plantas? Como, de fato, elaborar atividades didática-

pedagógicas capazes de envolver os aspectos etnobotânicas nos processos de ensino e 
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aprendizagem? São perguntas oportunas para se fazer avançar as contribuições da 

Etnobotânica para o ensino médio, mas que carecem de pesquisadores dispostos para a 

empreitada. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Normas da Revista de Educação em Ciências e Matemáticas 

 

 

AMAZÔNIA - Revista de Educação em Ciências e Matemáticas tem periodicidade 

semestral. É editada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemáticas do Instituto de Educação Matemática e Científica – IEMCI – da Universidade 

Federal do Pará, Belém/Pará/Brasil. É uma revista aberta à comunidade científica, destinada 

à publicação de pesquisas sobre formação de professores e processos de ensino e de 

aprendizagem nas áreas de Educação em Ciências (Biologia, Física e Química), Matemáticas 

e Educação Ambiental. 

Diretrizes para Autores 

(a) Os arquivos de texto não devem conter ou mencionar os nomes dos seus autores e possuir 

a seguinte configuração: 12 a 15 páginas em formato A4 (297×210 mm), margens de 2,5cm 

nos quatro lados, todo texto digitado em fonte times new roman 12, espaço simples entre 

linhas e parágrafos, citações longas recuados em 4cm. Caso o texto seja aprovado pelos 

pareceristas ad hoc, os autores receberão os padrões de formatação detalhados para elaborar 

a versão final do texto a ser publicado. 

(b) Os artigos de pesquisa devem apresentar com objetividade, clareza e coerência o 

referencial teórico, questões de pesquisa, métodos de coleta e análise de dados empregados, 

resultados obtidos devidamente analisados e discutidos, e, por fim, as conclusões e 

implicações da pesquisa para a área de Educação em Ciências e Matemática. Não serão 

aceitos relatos de experiência ou propostas de experiências didáticas. 

(c) Também poderão ser aceitos artigos do tipo revisão de literatura (da área de ECM), 

desde que se trate de revisões teóricas inéditas, atualizadas e amplas, cujo assunto não 

disponha da devida revisão em livros ou artigos já publicados. 

(d) O texto pode ser apresentado em português ou espanhol. Os apresentados em Português 

devem conter na primeira página um resumo em português, de no máximo 200 palavras, e 

sua respectiva tradução em inglês. Neste segundo caso, o resumo deve ser apresentado em 

português, espanhol e inglês. 

(e) As ilustrações, figuras e tabelas devem constar no corpo do texto, devidamente legendadas 

e numeradas. As figuras devem possuir a resolução mínima de 200 dpi e sua autoria ou fonte 

deve ser mencionada na legenda (e listadas nas referências, no caso terem sido retiradas de 

livros, revistas, websites etc.). 
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(f) Notas explicativas devem enumeradas consecutivamente dentro do texto e apresentadas 

como notas de rodapé da página. 

(g) As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética, ao final do texto, e seguir as 

normas da ABNT (NBR 6023/2002). As referências listadas e citações no texto são de 

responsabilidade do(s) autor(es) dos trabalhos. 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade 

da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem 

de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada para publicação por outro 

periódico. 

2. Nenhum dos autores teve artigo publicado na revista nos últimos doze meses ou submetido 

outro manuscrito nos últimos seis meses (como autor principal ou co-autor). 

3. A identificação da autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades no 

Word, garantindo o critério de confidencialidade do periódico, se submetido à revisão por 

pares (por exemplo, artigos), de acordo com as instruções disponíveis na política de avaliação 

por pares, às cegas. 

4. Os autores declaram estar cientes das normas éticas da revista e sujeitos às penalidades 

descritas nas mesmas. 

5. O texto segue os padrões de estilo e os requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para 

autores, na seção Sobre da revista. 

6. Os arquivos para envio estão no formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (desde que 

não excedam 10 MB). 

7. O texto está no espaço simples, usa uma fonte de 12 pontos, usa itálico em vez de sublinhar 

(exceto endereços de URL), as figuras e tabelas são inseridas no texto, não no final do 

documento, como anexos. 

8. URLs para referências foram relatados quando necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/about/editorialPolicies#custom-0
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/about/submissions#authorGuidelines
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/about/submissions#authorGuidelines
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ANEXO B - Normas da Revista Prática Docente 

 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade 

da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem 

de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. A contribuição é original e inédita, e 

não está sendo avaliada para publicação por outra revista; caso contrário, deve-se justificar 

em "Comentários ao editor". 

• Todos os autores estão cadastrados no ORCiD (https://orcid.org?). A submissão pode 

ser rejeitada por esse motivo. 

• O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores, na página Sobre a Revista. 

• Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as 

instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 

• O texto possui de 8 a 20 páginas, desde o títulos até ao último item das referências. 

Em casos muito especiais será admitido textos com mais de 20 páginas, sendo 

justificado em "Comentários ao editor". 

• O texto possui até 4 autores. Em casos muito especiais será admitido textos com 

mais 4 autores, sendo justificado em "Comentários ao editor". 

• O resumo possui de 100 a 150 palavras. 

• O arquivo submetido possui tamanho menor que 6MB. 

• Referência com mais de um autor está no modelo (ALVES; LEÃO, 2018) e 

não (ALVES e LEÃO, 2018). 

• O documento submetido está conforme o indicado conforme o modelo em word. 

Diretrizes para Autores 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA PRÁTICA DOCENTE 

POLÍTICA EDITORIAL 

A Revista Prática Docente está vinculada à Coordenação de Pesquisa de Pós-graduação do 

IFMT - Campus Confresa. 

A Revista Prática Docente do IFMT - Campus Confresa possui periodicidade semestral e 

aceita Artigo Científico e Relato de Experiência inéditos nos campos que sustentam os pilares 

da Educação nos seguintes eixos: Ciências humanas e suas tecnologias; Ciências da natureza 

e suas tecnologias; Linguagens, códigos e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, 

que não estejam sendo apresentados simultaneamente em outro periódico. Ao enviar seu 
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trabalho para a Revista Prática Docente, o(s) autor(es) cede(m) o direito de primeira 

publicação, podendo colcoar o atigo também em repositórios insitucionais ou outro tipo de 

utilização. Desde que seja disponibilizado o mesmo arquivo disponível na Revista Prática 

Docente. 

Cada autor ou coautor pode publicar somente um artigo por edição. Caso submeta e 

aprove mais de um, os artigos excedentes serão programados para serem publicados nas 

edições posteriores. 

A Revista Prática Docente faz uso de verificadores antiplágio. Caso algum editor perceba 

indícios de plágio, a revista não avaliará o artigo submetido e devolverá para o autor. 

 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TEXTOS 

Antes da submissão, é fortemente recomendado que os autores olhem os artigos já publicados 

na Revista e os indiquem em seus textos a serem submetidos caso haja algum com tema 

correlato.  

Periodicidade 

A partir de 2020, a revista publica três volumes anuais. Sendo o primeiro volume publicado 

em abril, o segundo volume em agosto e o terceiro volume em dezembro. 

Para os artigos a serem publicados no primeiro número anual, o prazo é até dia 28 de 

fevereiro de cada ano. 

Para os artigos a serem publicados no segundo número anual, o prazo é até dia 30 de 

junho de cada ano. 

Para os artigos a serem publicados no terceiro número anual, o prazo é até dia 31 de 

outubro de cada ano. (Suspenso temporariamente) 

Os artigos submetidos após a data limite serão encaminhados para os avaliadores somente 

após a publicação do número correspondente. Caso o processo de avaliação não seja 

concluído no prazo estabelecido, sua publicação se dará no próximo número. 

  

Formatação 

Todos os trabalhos devem ser digitados em editores de texto como o Microsoft Office, ou 

programa compatível (o arquivo deve ser salvo com a extensão ".doc" ou “.docx”), 

fonte Times New Roman, tamanho 12 (com exceção das citações diretas com mais de três 

linhas e das notas de rodapé que são tamanho 10), espaço 1,5 entre linhas. Parágrafos sem 

espaçamento antes ou depois e recuo de 1,25 cm (exceto resumo e para citações diretas com 

mais de três linhas que são espaços simples). As páginas devem ser configuradas no formato 

A4, com numeração na margem inferior direita, com 3 cm nas margens superior e esquerda 
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e 2 cm nas margens inferior e direita. A Revista Prática Docente disponibiliza um modelo em 

seu site para melhor orientação para submeter os trabalhos. Evitar destaques em negrito e 

itálico no texto. 

  

Publicação de artigos em idioma estrangeiro 

Os artigos submetidos em idioma que não seja o português, necessitam do envio do artigo 

em português na submissão e sua tradução como material suplementar. Pois a revista presa 

pela comunicação científica para acesso aos estudantes, professores ou pesquisadores 

nacionais que não têm domínio de outro idioma. 

Desse modo, a publicação se dará no idioma estrangeiro e também disponibilizado 

juntamente em link separado o artigo no idioma português. 

  

Dimensão 

Os Artigos Científicos e Relatos de Experiência deverão ter de 8 a 20 páginas, incluindo 

título e resumo, palavras-chaves e referências. Quando mais de 20 laudas, deverá ser 

justificado em "Comentários ao editor" para apreciação. 

  

Organização 

Modelo em word, clique aqui. 

A organização dos trabalhos deve obedecer à seguinte sequência: 

• TÍTULO (14 pts, centralizado, negrito, iniciando por maiúscula, máximo 100 letras); 

• TÍTULO EM INGLÊS (12 pts, centralizado, itálico, iniciando por maiúscula); 

• AUTORES* (alinhado à direita, 12 pts, informações como instituição, endereço 

eletrônico, titulação devem estar como nota de rodapé, separadamente de cada autor, 

máximo de 4 autores. Quando mais de 4 autores, deverá ser justificado em 

"Comentários ao editor"); 

• RESUMO (12 pts, título negrito, justificado, contendo de 100 a 150 palavras) NBR 

6028; 

• PALAVRAS-CHAVE (de 3 a 5 palavras, uma linha abaixo do resumo e separadas 

por ponto e vírgula (;) e finalizada por ponto final (.)); 

• ABSTRACT (título negrito, justificado); 

• KEYWORDS; 

• Em caso de artigos em idiomas que não seja o português, necessitará um título e 

resumo no idioma do artigo e um título e resumo no idioma português. 

https://drive.google.com/file/d/1WhcIe6gPwGRK7xOqhDpNr3AbM8ydhD4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NepNJ0dCo-YFWrukm2Amu9wsA1XsJYyq


55 

 

• TEXTO (o título de cada seção deve ser numerado, somente primeira letra maiúscula, 

em negrito e justificado, o título de cada subseção deve ser em itálico e justificado, 

todo o texto deve ser formatado em fonte Times New Roman de 12 pts e espaço de 

1,5 pts entre linha, o texto será constituído de introdução, desenvolvimento e 

conclusão); 

• FIGURAS, QUADROS, TABELAS E OUTROS (deve estar centralizado, com 

legenda acima da figura e a fonte abaixo, ambos centralizados e com tamanho 10 pts, 

com um espaço de 6 pts acima da legenda e 12 pts abaixo da fonte, sem espaço entre 

legenda, item e fonte) NBR 14724 e IBGE - Normas de apresentação tabular 1993; 

• CITAÇÕES (as citações diretas devem conter a página do texto que está sendo citado) 

NBR 10520; 

• REFERÊNCIAS (apenas trabalhos citados no texto e evitar utilizar “____.” nas 

referências) NBR 6023. 

Declaração de Direito Autoral 

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

1. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative 

Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com 

reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista. 

2. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar 

em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de 

autoria e publicação inicial nesta revista. 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 

terceiros. 
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http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

